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 טעמדיװעג

 ,ןעיורפ יד וצ

 טלַא וצ טיג לָאמנײק וענײז סָאװ

 .ןענרעל ןצ ךיז



 לייט רעטשרע



 ןופ ךס א לייוו ,טינ ךיא ןַאמרעד ןעמענ ערעייז רעבַא ,ןעלַאנרושז ןוא
 סָאד טינ ,םוטנעגייא ם'קלָאפ טציא ןענייז תוצע ןוא עטפניקסיוא יד

 .ייז ןעביירש סָאװ ןענָאזרעּפ ןופ םוטנעגייא |

 ןוא ,רוד וצ רוד ןופ ,שנעמ וצ שנעמ ןופ םורא ןעהענ תוצע לעיפ
 -ימ א רעבָא .טכַארטענסױא ייז טָאה סע רעוו טינ וליפַא טסייוו ןעמ
 ירואל .רד ,םָאהט .רד ,ילייוו יװרַאה .רד ןעבינ ךיא זומ קנַאד ןעפ
 ןוא ןעק-קעמ דערפלא .טלעוו רעשיניצידעמ רעד ןופ ערעדנַא ךס ַא ןוא
 סאוו ףליה רעד ראפ גנונעקרענא לעיפ רהעז ןענידרַאפ ןָאסכָאה .ּפ .ר
 .ןעבעגעג רימ טָאה ןעביירש רעייז

 רענַאטגנישַאװ רעד ןופ ןעגַארקענ בָאה ךיא סאוו עטפניקסיוא יד
 רימ ןעבָאה "רושטלוקירגא וװָא טנעמטראּפעד , ןופ ןוא "ָארויב רעדניק,
 ,טכַארבעג ןעצונ לעיפ רהעז

 ןיימ ואוו ,ףליח יד ןענַאמרעד ךיוא ךיא זומ טײקרַאבקנַאד טימ
 גיטכיזרָאפ ,טעמסיילעג רימ טָאה םוָאבנעואש .א ַארדנַאזקעלַא ןידניירפ
 .ךוב-ךַאק ןיימ ןופ ןעטּפעצער עלַא גידנעקוקכרוד

 .ןיקטעמַאז ןעיק ַאלערַא



 טרָאוװורָאּפ

 סָאלק רעטיײברַא ם'נופ יורפ עשידיא עכילטינשכרוד עגיטנייה יד
 ,ןעגנַאגעג טינ לוקס ןייק ןיא זיא סָאװ עמַאמ א ןופ רעטכָאט יד זיא
 ןעעדיא עיינ ןייק ןופ ןוא טנעיילעג טינ ןעלַאנרושז ןוא רעכיב ןייק טָאה
 .טסואוועג טינ םייה רעד ןיא ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעגנורהיפ ןוא
 רעד טָא זיא ןעמייקגיטכערעגמוא עכילטפאשלעזעג ךס א רעביא ןוא
 .רעטכָאמ רהיא ייב ןעבילבעגרעביא טייהנעסיוומוא סעמַאמ

 -עג ךיוא זיא אקירעמַא ןיא ָאד ןליפא רעטכָאמ עשידיא עגנוי יד
 יז זיא ןעטסרהעממא לייוו ,ןעמַאמ רהיא ןופ קעװַא טייוו טינ ךילנעוו
 -בַא ןעבילברַאפ ױזַא זיא ןוא קירבכַאּפ רעד ןיא ןיירַא ךיילג ףיש רעד ןופ
 "יה ,זייּפש ןעגעוו ןעפירגאב ןופ ןוינע ןיא עמַאמ רהיא יוװ ןענַאטשעג
 ,גנוהיצרע רעדניק ןוא יירערהיפ-זיוה ,ענעיג

 רהיא טניל ןייזטסואווַאב רהיא ןופ טנורגרעטניח םעד ןיא ,טושּפ
 -סנעבעל רהיא ןָא יז טביוה הנותח רעד ךַאנ ןוא ,ערעפסַאמטא עשימייה
 םענענַאטשעגבא ןעבלעז םעד ףיוא טעמכ גנורהיפ ןוא טייברא עכילגנעל
 .םייוודניק ןופ טניואוועגוצ זיא יז ןעכלעוו וצ ןפוא

 טייהשנעמ יד יו גנאל יוזא זא ,ןעגָאז וצ טינ סעיינ ןייק זיא םע
 ן'טימ רעבָא .סקָא ןא יו ןעוועג יז זיא ,סקָא ןַא יו םייבראעג טָאה
 טייברא רעד ייב ןעדָאטעמ עטרעסעברַאפ ןוא ײרענישַאמ ןופ בױהנַא
 .םערגָארּפ ןופ גנולקיווטנע עמַאזגנַאל יד ןָא ךיז טביוה

 געוװו ןץ'פיוא ןעמוק ךיוא זומ םייה רעשידיא רעד ןיא טייברא יד
 ןירערהיפמייה יד ןעוו ךילגעמ ןערעוו רָאנ ןָאק סָאד ןוא ,סערנַארּפ ןופ
 םעד טָא ףיוא ןעקנאדעג ענרעדָאמ יד טימ ןעריסערעטניאראפ ךיז טעוו
 עטצעל יד ןענייז סאוו ןעגנורעדנעראפ יד ןענלָאפוצכָאנ ןעכוז ןוא טיבעג
 ןיא טפַאשטריווזיוה ןופ טסנוק רעד ןיא ןעראוועג טכארבעגניירַא םייצ
 .ןעגנולייטבא ערהיא עלַא

 ןעגנערבוצניירא ךוזראפ רעטסנרע ןא זיא "ךובדנַאה ט'יורפ רעד,
 רעשידיא רעד ןופ ערעפסַאמטַא רעד ןיא םייקגיטמייצטניי ה
 -ירגַאב יד וצ סערעטניא ןא רהיא ןיא גידנעקעוופיוא ,יורּפ רעטייברא
 ענרעדָאמ ,יירערהיפ-זיוה רעטרעסעברַאפ ,זייּפש עכילריטַאנ ןופ ןעפ
 וו .זַא .א גנוהיצרע רעדניק ןופ ןעּפיצנירּפ

 רער, ,קרעוו ןיימ ןופ לַאירעטַאמ םעד ןופ קלח ןעשביה ַא רַאפ
 רעכיב ןופ רעביירש ךס א ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא בָאה ,"ךובדנַאה ם'יורפ



 ,רעדליב

 .טַאלברעדָאפ --- רעסַאֿפרַאֿפ ןוֿפ דליב
 2906 6 66 666 66 6666 6 6 6 א 6 א 66 66 6 6 6 + (גנירּפס) ַאנסעוו -- 1 רליב

 2 א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א 6.6 666 666. רעמוז -- 2 דליב

 20 א 6 6 6 א א 6 א א א 6 6 א 6 6.6... 6662 (לָאפ) ןעיסָא --- 8 דליב

 = 2 א א א א א 6 א א א א א 6 6 א א א 66 6. א 66... א 66 א אב רעטניוו -- 4 דליב

 29 6666. 4 ...םופ םעד ןופ טכַאמ לעכיש עגנע סָאד סָאװ -- 8 דליב

 יי ........... טנַאּפש סופ רעלַאמרָאנ רעד יו --- 6 דליב

 יי יי אי א א יי ךיש עניטכיר רֶאֹּפ א -- 7 דליב

 יי יי יי יי יי סמרָאפ ענעטָארד -- 8 דלינ

 א יי יי ר ןעקעלפ ןעמענסיורַא םייב -- 9 דליב

 עא 0 "7 -=- 10 רליב

141 
142 

142 
149 
248 

249 
249 

 940ו

507 
- 9 



 .ננונכײצרַאפ-טלַאהניא

 7 ..5.554 יי יי יי ........+י.*. טרָאװרָאמ

 .לייט רעטשרע |
 לעטעלב | | לעטיּפַאק

 11 ..522556656666666 66 6א 666 666 66 .זייּפש עכילריטַאנ -- 1
 70 ..55555555666 66,666 66 ןעטייצלָאמ עטריסנַאלַאב -- 2

 82 ..255555555.5566 6666 6624 סנימַאטייו ןוא סירָאלעק -- 83

 90 55555555566..  6 66 6666. א א א רעדניק םורַא -- 4

 2045 05 55555562 5 2 6 א א א 62 א 6 6 6 6666... א + ןישזדיאה סקעס -- 80

 908 ,.......5555.556556.666.++ שיט םייב םיללכ עכילטע -- 6

 208 ............6562 ןעגיוא סמענעי טימ ךיז ףיוא ןעקוק -- 7
 990 ...5555224 עע ענעיגיח ?עסיבא -- 8

 986 ...... יי יי א יי יי ר ןעקנארס ַא םורא -- 9

 201 .,,,....566:656י:יי+++ יי ...ייייייי לָאהָאקלא -- 0

 .לייט רעטייווצ

 2809 ........4 , 9966 666... + טפַאשטריוו עשיטַאמעטפיפ -- 1

 806 .255555555566666666666,.,  64 ןעקעלפ ןעמענסיורַא -- 2

 / 884 .......6665566565666..5 ,6566:6..9+ ןעשַאו םייב -- 18
 888 .. 2.2 2226 6 6 6666 666 666 66.,666 4 . ןעסערּפ םייב -- 4
 008 ....555.555+66} .029566 6.6 6666 666 6624 ןעצוּפ םייכ -- 9

 874 ,,559955555066 66 6 66 6666 6666666.6 4 לעבעמ םייב -- 6

 9880 ..... יי יי יי  ןעקעדוצ ערעייז ןוא סענָאלדָאּפ -- 7

 עג יי יי א יי הענענ םייב -- 8

 804 ..2.5555596 6 6666 6666 66666.66664 4 ןעמולב םורַא -- 9
 409 ..... 1295. 6 אץ 66 א 666. + תויח זיוה ןוא ךעלעניופ --- 0
 418 ......56666566...1א 66 ץומש ןגירעבעל ןעמַארסיוא -- 1
 427 5.545.5.6.666666.... ו ,,96656 666 6 + רעמיצניואוו ןיא --- 2
 1484 ..,.6.6.666669...55} יי יי ,.... רעמיצפָאלש ןיא -- 8
 2 יי יי א א יי רעמיצדָאב ןיא -- 4

 4 יי יי ךיק ןיא ידיד 29

 | .לייט רעטירד

 478 5655655......,. יוייוו ךוב-ךאק רעשיטקַארּפ רעד -- 6



 יז שש



 ןוקטעמַאז ןעוק ַאלעדַא



 11 זייפמש עכילריטַאנ

 .1 לעטיּפַאק

 זייּפש עכילריטַאנ
 ;14 טייז ,טלעוו-חיח רעד ןופ ןעליּפשייב ;11 טייז ,קילברעביא רעניײמעגלַא
 יד ;18 טייז ,/ןעבעל ןופ ןעקעטש רעד, ;16 טייז ,ןערעפיצ עגירעיורט יד
 ;97 טייז ,ירעב-ירעב ;29 טייז ,סעבָארּפ ײלרעלַא ;22 טייז ,סעּפורג ייווצ
 ; 88 טייז ,טייקרעיוז ןעביג סנעסע ךָאנ עכלעוו ;80 טייז ,שינגנעפעג יּפיסיסימ
 ערעזנוא ;99 טייז ,ךלימ רעזנוא ;36 טייז ,טייקרעיוז טיג שיילפ םוראוו
 טייז ,ָאי טרעכיור ןעמ סָאװ ; 42 טייז ,"ןעסוסקול שיט, יד ;41 טייז ,תופוע
 סָאװ וצ רעבָא ;46 טייז ,רעקוצ רעסייוו ; 49 טייז ,טניה ס'נאסלא ,רד 4
 ;81 טייז ,ֿלָאמ א ךָאנ ןערעפיצ עגירעיורט יד }49 טייז ?רעקוצ ןעכַאמ סייוו
 ;84 טייז ,אקירעמַא טואס ןיא לֵאפ רעד ; 88 טייז ,טעדנעלברַאפ ןענייז רימ
 .67/ טייז ,ןָאסעל ןעניטכיו א טנערעלעג ;60 טייז ,םלעהליוו ץנירפנַארק

 .סילברעביא דענײמעגנלַא ןַא

 -נעסיוו יד .ןעטנעמעלע יילרע'ךס 8 ןַארַאפ ןענייז טלעוו רעד ףיוא
 גיצניינ-ןוא-ייווצ ןופ רעטקַאראכ םעד ןוא ןעמענ יד ןיוש טסייוו טפַאש
 -ץלּפ ,רעּפוק ,דלָאג ,רעבליז ,ליּפשייב םוצ יוװ ,ןעטנעמעלע ענעדישראפ
 רעד טָא ןופ ,ןעצכעז רָאנ רעבָא .וו .ז .א ,םוידַאר ,םוינַארוא ,םוניט
 ראפ זייּפש ראפ ןעלַאירעטַאמ סלא ןעניד ,ןעמנעמעלע לָאצ רעסיורג
 -ץגפיונוצ ןענייז טלעוו רעד ףיוא סנעסע עלַא .תושפנ עגידעבעל יד
 .-ָארדייה :ייז ןענייז טָא ןוא .ןעלַאירעטַאמ ןעצכעז ןופ רָאנ טלעטש
 - -ַאגנַאמ ,ןעזייא ,ןַאבראק ,רעּפלָאס ,ןעשזדיסקָא ,ןעשזדָארטיײנ ,ןעשזד
 -ןלפ ,ןירָאלק ,ןאקיליס ,םויזענגאמ ,םויצלַאק ,םוידָאס ,םויסעטָאּפ ,זעינ
 רוטַאנ יד טכיורבעג ,ןהעז ןָאק ןעמ יו --- .םורָאפסָאּפ ,ןידָאייא ,ןירָא
 .םינ רעּפוק ,רעבליז ,דלָאג רעבָא ,ןעלקיטרא זייּפש יד ןיא ָאי ןעזייא

 ןענידעבעל ַא ןופ רעּפרעק םעד טריזילַאנַא ןעמ ןעוו טציא ,ונ
 יצ ,היח עטסערג יד יצ ,בָארקימ רעטסנעלק רעד זיא סָאד יצ ,שפנ
 יד םָא ןופ טיובעגפיוא זיא רעּפרעק רעייז זא ,ןעמ טניפעג ,שנעמ 8



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד | 12 ה

 -ייב יד .םורא עלַא ייז ןעמיווש טולב ןיא .ה .ד ,ןעטנעמעלע ןעצכעז
 -ַאה ןעגיוא יד ;םויצלַאק ןופ ןעטסרעממא ןעײטשַאב רענייצ יד ,רענ
 רעּפרעק ןופ רעדילג עגירעביא יד .וו .זַא .א ,ןירָאולּפ ךיז ןיא ןעב
 יד  ןופ רָאנ רעבָא ,םינפוא ענעדישראפ ףיוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןענייז
 .ןעלַאירעמַאמ ןהעצכעז עטנעכערעגסיוא

 ןעמ ףראד ,ןישַאמ א יו טייברא רעּפרעק רעגידעבעל רעד זא ,ונ
 ,טנעה יד טימ ןערהיר ,ןעפיול ,ןהעג .ןעלחעצרעד טינ םענייק ךָאד
 סָאד -- ןעגניז ,ןעדייר ,ןעגיוא יד טימ ןעקוק ,חומ ן'טימ ןעטכַארט
 ענייז ןעכיורבעג זומ רעּפרעק רעד עכלעוו ףיוא ,ןעטיײברַא ץלא ןענייז
 יד ןערעוו ,ןעטיײברַא יד טָא ןופ רעדעוװטעי טוט רע ןעוו ןוא .תוחוכ
 ןיוש ןָאק ןוא ךאווש ןוא דימ ךיז טלחיפ רע ןוא טּפעשעגסױא תוחוכ
 .ןעטיײברַא םינ רעטייוו

 יז .ה .ד ,תוחוכ ערעייז ןָא ןערעוו םיקלח יד ןעוו ,ןישַאמ א ייב
 עטצונענּפָא יד טָא ןעמענסױורַא טפָא ןעמ ןַאק ,טייברַאעגסױא ןערעוו
 ןַאק רעּפרעק ןעגידעבעל ןיא רעבָא ;עיינ ןעלעטשניירַא ןוא םיקלח
 םעד ןעפַאשֿאב ױזַא רוטַאנ יד טָאה קילנ םוצ .ןָאט טינ סָאד ןעמ
 ןעמ רעבָא ,ןעטכיררַאפ ןילַא ךיז ןָאק רע זַא ,רעּפרעק ןעגנידעבעל
 ,םיקלח יד טָא ראפ ןעלאירעטאמ יד ןעגנַאלרעד וצרעד םהיא ףרַאד
 .ענייז ןעטייברא ענעדישרַאפ יד ןיא טצונענּפא טָאה רע עכלעוו

 -ימנעמַאזוצ ַא ךיז ןיא טָאה טולב סָאד זא ,טגָאעזנ ןעבָאה רימ
 - ףיז ןיא ןעבָאה רענייב יד .ןעלאירעטַאמ זייּפש ןעצכעז עלא ןופ גנוש
 ץוח א ,ןירָאולּפ ךיז ןיא ןעבָאה ןעניוא יד ,םויצלַאק םעד ןעטסרעממא
 ,דימ זיא רעּפרעק רעד ןעוו ָאמ .ןעלאירעטַאמ ןעצכעז יד ןופ ערעדנא
 ץנייז ןעוו ,טסייה סָאד ,ןעטייברא ענעדישרַאפ ןופ ,טרעטַאמעגסיוא
 ןעבעג םיא ןעמ ףראד ,טייבראענסױא ךיז ןעבָאה םיקלח ענעדישראפ
 -ישראפ ענייז ןיילַא ןיוש טכירראפ רע עכלעוו טימ ,ןעלאירעטַאמ יד
 ,ןעבעג םהיא ייז רימ ןענָאק ןפוא ןייא ףיוא רָאנ ןוא .רעדילג ענעד
 ךָאד רימ ןעהעז םוראד ןוא .ןעסע ן'כרוד רָאנ ךילריטַאנ זיא סָאד ןוא
 עטנַאמרעד-ךעביױא ןעצכעז עלא ןייז ןעזומ ןעסע ןיא זא ,ןייא ןיוש
 רעראברעדנואוו רעד ןיילַא ןיוש זיא רעּפרעק רעד ןוא .ןעלאירעטַאמ

 -רַאפ יד רַאפ םיקלח עגיטיונ יד סױרַא ךיז טביולק רע ןוא ,קינַאכעמ |
  קירוצ טרעוװ רעּפרעק רעד ןוא ייז טכיררַאפ ןוא רעדילג ענעדייש
 .טײברַא ןעטרָאס עלַא ענייז ןָאט וצ רעדיוו טיירג טרעוו ןוא קרַאטש
 ענעדיישראפ יד ןופ ןעטכירראפ ךיז רע ןַאק רָאנ טינ ,דניק סָאד ןוא
 וצ ךעלקיטש וצ גָאט ןעדעי ךָאנ טעוועקיטש רע רָאנ ,ענייז ןעטײברַא
 | .טסקַאװ רע -- רעּפרעק ןייז

 -עגוצ גיטכיר טָאה רוטַאנ יד זַא ,רימ ןעניפעג םורָאד עקַאט ןוא
 טָאה ןוא ,רעּפרעק ןעגידעבעל ןופ ןעגנורעדָאפ יד וצ סנעסע יד טסַאּפ
 ןעצכעז עגיטיונ יד ןאראפ ןענייז ייז ןיא זַא ,טלעטשעגפיונוצ ױזַא ייז
 .ןייז וצ ףרַאד סע יו ,ןעבעל סָאד ןעטלאהוצפיוא ףיוא ןעלאירעטַאמ

 -עגוצ טָאה רומַאנ יד םינ זַא ,טפאשנעפיוו רעד ןופ גנוניימ יד
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 זַא רָאנ ,תושפנ עגידעבעל עדנעריטסיזקע-טנייה יד וצ סנעפע יד טסַאּפ
 יד וצ טסַאּפעגנוצ תורוד עגנַאל יד ןיא ךיז ןעבָאה תושפנ עגידעבעל יד |

 ,גיטכיר ןענייז סנעסע יד טָא זא ,ןעטּפױהַאב וצ טינ טרעטש ,סנעסע
 .ןעבעל סָאד ןעטלַאחוצפיוא ףיוא ףרַאד ןעמ סָאװ דָארג

 -ץטשנעמַאזוצ ןייא ןיא ןערהָאי ןענָאילימ ןופ ןיוש טלַאה רוטַאנ יד
 ףיונוצ ץלַא ייז טלעטש ןוא ,ןפוא ןעגיבלעז םעד ףיוא סנעסע יד ןעל

 עגיזָאד יד טָא ףיוא זַא ,ןעהעז רימ ןוא ;גָאט ןעגיטנייה ן'זיב ,ױזַא
 יו ,טלעקיווטנע ךיז ןוא טעװעדָאהענפיוא טייהשנעמ יד ךיז טָאה םנעסע
 -דנעטיידַאבמוא ןוא ןעטסנעלק םעד ןופ ,זנוא טנערעל טפַאשנעסיוו יד
 ,היח ,לעגיופ ,שיפ ןופ ןעפוטש עלַא גידנעהעגכרוד ,םי ןיא ל'שפנ ןעטסי
 ןיא רע זיב ,רעגולק ןוא רענהעש ,רעפערג ץלַא גידנעסקאוו ,עּפלַאמ
 .טנייה םהיא ןעהעז רימ יו ,שנעמ רעגיסופ-ייווצ רעד ןעראוועג ךילדנע
 -וצ רומַאנ רעד ןופ זיא ןעסע סָאד גיטכיר יו ,ןהעז רימ ןענָאק םעד ןופ
 זא ,ןהעטשראפ ןַאק ןעמ ןוא .ןעגנורעדָאפ ס'נעשנעמ םעד וצ טסאּפעג
 מייהשנעמ יד ןָאק ,ןעמאזוצ ייז טלעטש יז יו ,םנעסע ס'רוטַאנ רעד טימ
 ןופ ןעפוטש ערעכעה ץלַא ןעכיירגרעד ןוא ןעלקיווטנע רהעמ ץלַא ךיז
 י | .גנורעפעבראפ

 רימ זא ,נולק יוזא ןיוש ןענייז רימ זא ,טינ סעיינ ןייק זיא סע
 עכיוה יד ךרוד ןיוש ןעדיינש רימ ;םימי יד ןעמוקייב ןיוש ןענָאק
 ןיא טלעװו רעד ןופ ןעקע עלא ןעגינייאראפ ןוא ןעזלעפ ןוא גרעב
 ם'נופ טייקכילקערש יד ןעמענוצקעווא יו ןיוש ןעסייוו ריס ;םטנייא
 ם'ינופ טּפעלשעגרעטנורא וליפא ןיוש םהיא ןעכבָאה רימ ןוא ,ץילב
 ןוא םיוצ א ןיא טראּפשעגנייא םהיא ןוא (טעטיצירטקעלע) לעמיה
 זנוא ראפ ןרעטכיילראפ ןוא ,זנוא ראפ ןעטייברא וצ םהיא ןעגניווצ
 יו ןעמפול רעד ןיא ןוש ןעהילפ רימ ;ןעבאנפיוא עטסרעווש יד
 זוא ןהעמש וצ טרעהעגפיױא ןיוש טָאה טייקטייוו ןוא ,לעגיופ
 | : .געוו ןיא

 ךימ סָאװ ,וצרעד ןענָאלשרעד ךָאנ ,קפס ןהָא ,ךיז ןעלעוו רימ |
 םעד ןעלהעפאב ןוא ,רוטאנ רעד ןופ תוחוכ עלא ןערילָארטנַאק ןעלעוו
 ןערעטשוצ וצ טינ ןוא םאצ ןיא ךיז ןעטלאהוצנייא טניוו-םערוטש
 ןענָאק רעכיז לָאמ8 ןעלעוו רימ .םוטנעגייא רעזנוא ןוא ןעבעל רעזנוא
 לעסיבא ןוא ,רעדנעל ענעריורפראפ גיכייא יד ןעכַאמ רעמיראוװ
 יו ,ןעניפעגסיוא רשפא ךָאנ ןוא ,תומוקמ עסייה רָאג יד ןעלהיקּפָא
 | .ןערעטש יד וצ ןעהילפ וצ

 םעד ןופ גנולקיווטנא יד סָאװ וצ ַאמינ ץינערג ןייק רָאג זיא סע
 ןָאק רעוו רעבָא .ןערהיפ זנוא טעוװ ןעטייקגיהעפ ןוא ּפָאק ם'נעשנעמ
 ןופ ןעטייקכילגעמ ןוא ןעטייקגיחעפ עסיורג יד טָא זא ,ןענעקיײלּפָא
 טנעמאדנופ רעד ןוא .טנעמאדנופ ןייא ףיוא םעדנירגעג ןענייז ןעשנעמ
 ןענָאילימ ןופ ןיוש טּפַאשַאב רוטַאנ יד סעכלעוו ,ןעסע ןייז :זיא
 עכלעוו ןופ ןעצעזעג ענרעזייא ץעגיבלעז יד גידנעגלָאּפ ץלַא ,ןערהָאי
 .ּפַא טינ לָאמנייק טערט יז
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 עגראק א ןופ ןיוש טייהשנעמ עגיטנייה יד טָאה ,רעדייל ,רעבָא
 ס'רוטַאנ רעד ןופ ךיז ןערעקוצקעווא ןעבױהעגנָא רהָאי טרעדנוה
 -אב רעננערטש רהיא יו ,ןעסע וצ טרעהעגפיוא טָאה ןוא ןעצעזעג
 ןוא טנעה טימ ןעלאפעגניירא ,רעדייל ,זיא םייחשנעמ יד .זיא להעפ
 קרַאטש טרעוו יז ןוא ,ןעסולפנייא עשירערהיפראפ רעטנוא םיפ
 -כעלש יד .יז טרהיפ רוטַאנ יד ןעכלעוו וצ ,גנאג םעד ןיא טרעטשעג
  טּפאכראפ זיא ןעסע ס'קלָאפ םעד סָאװ ,םעד ןיא טהעטשאב טייקגיט
 ןעפור רימ עכלעוו ,ןעשנעמ עּפורג א ןופ ןיירא טנעה יד ןיא ןעראוועג
 ענעדיישראפ טימ ןוא רעמערק ,םירחוס ,סרערושטקעפונאמ ןָא
 ןיא ךיז ןעשימ וצ טגיל סערעטניא רעייז ןיא ןוא ;ןעמענ ערעדנא
 טימ ןעטייקשלאפ יילרעלא ןעכאמ ייז ןוא ןעטפעשעג ם'רוטַאנ רעד
 -לוזער רעד ןוא ;ךיז םעוװעדָאה קלָאפ סָאד עכלעוו ףיוא ,סנעסע יד
 ַא זיב ,םעד ןופ טעדייל טייחשנעמ יד סָאװ ,סָאד זיא ןופרעד טָאט
 : -  .דארג ןעכיוה

 ןופ ןעניוועג ךס א טפראדעג טלָאװ טייהשנעמ יד סָאװ טָאטשנַא
 ןוא ,ןעטפאשנעסיוו ענעדיישראפ עגיטנייה יד ןופ ןעננורעלקפיוא יד
 יז טרילראפ ,ןעגנוטכירנייא עכילטפאשלעזעג עטרעסעבראּפ יד ןופ
 טימ ןעגנערב סנעסע עשלאפ יד סָאװ ,ןעטייקגיטכעלש יד ןופ רָאנ
 ,םייקכאווש עגיטסייג ןוא עשיזיפ לארעביא ןעניפעג רימ ןוא טימ ךיז
 ערהיא ףיױא רענייטש ערעווש יוװ ,גידנעלאפ ,טיוט ןוא טייחקנארק
 | ,סעציילפ

 .טלעוו היח רעד ןופ ןעליּפשיײב

 -ראפ וצ ףיוא ןעטקאפ ךס א רימ ןענרעל טלעוו היח רעד ןופ
 רעּפרעק ןעכילשנעמ ם'נופ רעדילג ענעדיישראפ יד יו ,ןהעטש
 ןוא טייל סטפאשנעסיוו ןעציז טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא .ןעמייברא
 ענעדיישראפ רעביא ןעטנעמירעּפסקע ןוא סעבָארּפ יילרעלא ןעכַאמ
 יו םטייו ױזַא ,ןָא ןעמ טםעדנעוו ,סיוא ןעניפעג ייז סָאװ ןוא ,תויח
 םהיא ןוא רעּפרעק ןייז ןהעטשראפ וצ םוא ,ןעשנעמ ן'פיוא ,ךילגעמ
 זא ןָא טינ ןעד סָאד טזייוו ,ונ .ןעטייהקנארק ענייז ןיא ןעלייחה וצ
 ,ָאי ?ןערעדנא םוצ רענייא ךילנחע קרַאטש ןענייז היח ןוא שנעמ
 יד רעבָא ,רעטייו ךס א עקאט ןיוש רימ ןענייז דנַאטשראפ ן'טימ
 ,עבלעז סָאד טעמכ זיא טולב ם'נופ טייברא יד ,רעדילג יד ןופ טייברא
 .תויח ךס א ,ךס א ייב יא ,ןעשנעמ ייב יא

 ליפ סיורא ןעמוק ָאט ,ןעליּפשייב סלא זנוא ןעניד תויח ביוא ןוא
 יד ןיא ןעבעל עכלעוו ,תויח יד זא ,ןָא ןעזייוו ןוא טייל סטפַאשנעסיוו
 יד ןעסע ןוא ,ןעשנעמ טימ טינ ,רוטַאנ רעיירפ רעד ןיא ,רעדלעוו
 ,םנעסע :טלעטשענפיונווצ ייז טָאה רוטאנ יד יוו ,יוזא טָא סנעסע
 עשימעכ ןוא ןעטנאקירבאפ ןופ טנעה יד ךרוד טינ ןעהעג עכלעוו
 ,תויח עדליוו יד טָא -- ךרוד טהעג ןעסע רעזנוא יו ,סעירָאטַארָאבַאל
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 עטנעכייצעגנא ערעייז ּפָא ןעבעל ,טסייה רומַאנ יד יוװ ,ןעסע סָאװ |
 ,רענייצ יד גידנערילראפ טינ ,ןעצרעמש ןהָא ,טייהקנארק ןהָא ןערהָאי
 ,ּפָאק םעד רעדָא ,סיפ יד טינ ןערילראפ ייז יו דארג ,ןעגיוא יד טינ
 טימ ןעבראמש קעווא ךיז ייז ןענייל ,ףוס םעד ןעכיירגרעד ייז ןעוו ןוא
 -קערש ןייק ,גָאטהעװצראה ןייק .ןעפָאלש טחעגנ ןעמ יוװ ,להיפעג םעד
 רעד ראפ ,גנילצולּפ טרעוו ןעמ ןעוו ,זנוא ייב יו ,ץידעגַארט עכיל
 ןופ עקַאט ןוא עילימַאּפ רעד ןופ סמירָא יד ןופ ןעסירענסױרַא ,טייצ
 | .ןעבעל םוצ עביל רעסיורגירעד

 וא ,ןעמ טהעז ,תויח יד ןופ ןעבעל סָאד גידנעשרָאפכָאנ ,רעטייוו

 ליפ יא לָאמ ןיינ ןימ רעדעי טבעל ,טינ טריסַאּפ לַאפוצ ןייק יבא
 טימ ןעפקאוואוצסיוא ,ןערעוו וצ גיטייצ םהיא טמענ סע ליפ יוװ ,טייצ
 שנעמ א ,ונ .םוידיווידניא רענעמַאקלָאפ א ןערעוו וצ ,םישוח עלַא
 טָא ראפ זא ,ןעסייו רימ .רהָאי 21 ייב "שנעמ רענלָאּפ , ַא טרעוו
 עניטכיר יד ןעטייווצ א ייב ,טייקכיוה םענייא ייב טלחעפ ,טייצ רעד
 ןענייז טייצ רעד טָא ראפ זא ,ןעביולג םירױטקָאד ליפ .טייקטצעזעג
 ןעבָאה וצ ןוא ןעמָאקלופ טינ ךָאנ רעדילג-רעבעג יד לעדיימ רעד ייב
 רהיא ראפ ךילדעש ויא גיטראפ גיטכיר ךָאנ זיא יז רעדייא דניק ַא
 ךָאנ שנעמ רעד זיא רהָאי 21 ראפ :טרָאװ ןייא טימ .דניק ן'ראפ ןוא
 ןעצנאגניא רהָאי 21 םהיא טמענ סע ןעוו ,ונ .גיטייצ ןעצנאגניא טינ
 ךוב םעד טול ,טפראדעג שנעמ רעד טלָאװ ָאט ,ןערעוו וצ גיטרַאּפ
 ,רחָאי 189 ןעבעל ,רוטַאנ רעד ןיא ןענעייל רימ סָאװ

 ןעבראמש ןעשנעמ ? גנאל ױזַא טנייה טבעל רעוו ,רעדייל ,רעבָא
 ץלא ןיא טברַאטש ןעמ .טלא רהָאי יירד ,רהָאי ַא ,טלא שדוח א
 רהָאי גיצרעפ ייב ןוא ,טנעגוזי דעד ןופ ןוא טייהדניק רעד ןופ ןערהָאי
 ,ךייל טימ ןוא תורצ טימ ,טחיצרעד סע רעוו ןוא .טלַא ןיוש ןעמ זיא
 ראגָאז טנירק רע ןוא ןקז א סלא טנעכערעג טרעוו ,גיצעביז זיב
 | .ערהע ליפ ראפרעד

 רעד רעביא טרָאד ןוא ָאד טהעז ןעמ סָאװ ,םינקז ערעטלע יד ןוא
 א םאנסיוא ןא זיא סע יו ,ןעמאנסיוא עכלעזא טעמכ ןענייז ,טלעוו
 .ןעבעל טביילב ןוא קָאטש ןעטנעצ ם'נופ ּפָארַא טלאפ סָאװ ,שנעמ
 יד ןייז רבוג ןוא ןעלעטש טנַאקעג ךיז טָאה ייז ןיא םעּפע ,טושּפ
 ןענייז ייז ןוא ,םנעסע עכילדעש ץעגיטנייח יד ןופ טייקגימכעלש
 עגירהעייטרעדנוה ןוא עגירהעי-גיצניינ יד טָא רעבָא .ןעבעל ןעבילבעג
 יד ףיױא ןעלהעצרעביא טלעוו רעצנאג רעד רעביא ןעמ ןָאק םינקז
 ,ןענעכערניירא טינ ןובשח ןיא ייז ןעמ ןָאק ראפרעד ןוא ;רעגניפ
 ייווצ ענייא ןופ ךשמ ןיא זא ,ןהעז רהיא טעוװ ,וצ ךיז טקוק טָא לייוו
 ייוצ עצנאג םירבק עניטייצחירפ ןיא טגיילעגסיוא ןערעוו תורוד
 - ,טייחשנעמ עצנַאג יד ,.ח .ד ,(ןָאילימ טנעזיוט ייווצ) ןעשנעמ ןָאיליב
 .םינקז עכילטע עטנַאמרעדנעבױא יד ץוח א

 *יונמוא םעד טָא וצ ךילדנע ןיוש טמוק טייהשנעמ יד רעדייא ןוא
 -ייחקנארק ,ןעצרעמש ערעסָאװ ,ףוס ןעגיטייצהירפ ןעגירעיורט ,ןעגיט
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 סָאד ! ךרוד טהעג יז ןעשינעמעלק-ץראה ןוא םירוסי ,סעיצארעּפָא ,ןעמ
 זױלב ןעטסרחעממא ,ןעוועג טינ ןעבעל ןייק ךָאד זיא ןעבעל עצנאנ
 .ןערָאלראפ זיב ןערָאבעג ןופ שינרעטַאמ

 .ןערעפיצ ענירעיורט יד

 ערעזנוא עלא טימ ,ןעקילג ערעזנוא עלא טימ ,גָאטיוצ:טנייה טָא |
 ןעביוא ךיז ןעכָאה רימ עכלעוו טימ ןעטפַאשנעסיװ ןוא ןעטירשטרַאפ

 רהָאי ןעדעי יו ,ןעמטַאטש עטנינייאראפ יד ןיא רימ ןעניפעג ,טמהיראב |
 טימ ןעשנעמ רהעמ ץלַא וצ ןעמוק סע זא ,םקיטסיטַאטס יד ןַא ןעזייוו
 טימ ,ןערעלהעפ-ץרַאה טימ ,(סרעסנאק) ןעקַאר טימ ,טייהקנארקירעקוצ
 -ה טימ ןוא ןעטייהקנארקיןעוורענ יילרעלא טימ ,טייחקנארקדזערינ
 .ןעמָאנ םעיינ ַא לָאמ עלא ןעגירק עכלעוו ,קעלש רעטרעד

 װָא ָארויב, רענַאטננישאוו יד טָאה קירוצ רהָאי עכילטע טימ
 .--סיורא (אינעשטשעווסָארּפ ָאװאנדָאראנ ָאווטסרעטסינימ) ןָאשייקוידע
 -וצ ןעכילקערש םעד ןענעוו קלָאפ סָאד גידנענערַאװ ,לעכיב ַא טזַאלעג
 ןערעוו לעכיב םעד טָא ןיא .טייהדניק רענאקירעמא רעד ןופ דנַאטש
 / .:ןערעפיצ עגירעיורט יד טָא ןעבענעגנָא

 400,000 -- ןעטמייחקנארק-ץראה טימ רעדניק טנָאמראפ דנאל סָאד |
 1,000,000 --- --- זיה זיז ייח ייד זי (ןָאשּפמָאסנָאק) טכוזדניווש םימ

 1,000,000 -- -- היד ייד ייד דיי חיי ייד ייד == םנעקור ענעגיובעג טימ |
 4,000,000 (ןָאשירמונלאמ) טייקטעוועדָאהרעד-טינ ןופ ןעדייל סָאװ
 6,000,000 -- ןעזירד עקנארק ערעדנא ןוא סליסנאט ןופ ןעדייל טָאװ
 10,000,000 -- -- -== דיה ךיז יה == רענייצ עטכעלש ןעבָאה סָאװ
 18,000,000 -- == ך= ז-= == סעלש ערעדנא יילרעלא ןופ ןעדייל סָאװ

 רָאה א ףיוא טייהדניק רעזנוא ןופ עגאל יד זיא גָאט-וצ-טנייה ןוא
 רענָאטגנישאוו רעד ןופ גנונרָאװ רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,רעסעכ טינ
 - .ןָאשייקוידע ווָא ָארויב

 ,רעדניק יד ןעשיווצ ענַאל אזא וצ טניואוועגוצ יוזא ןיוש זיא ןעמ
 ןָאק דניק א זַא ;ןייז סע ףרַאד יוזא זא ,טדערעגנייא ךיז טָאה ןעמ זא
 "ןעטייהקאנרק עשרעדניק, יד .ןעטייהקנארק ןהָא ןעסקאווסיוא טינ
 תויח עגנוי יד ןעפייוו רעדלעוו עדליוו יד ןיא רעבָא .ןָא ייז ןעמ טפור
 .ןעטייהקנארק עשרעדניק ןופ טינ

 ןעמוק רהָאי עלַא .םיריוטקָאד טימ טציילפראפ טציא זיא טלעוו יד
 ,ןוא ,םיריױטקָאד עיינ ןעיימרא עצנאג ןעטעטיסרעווינוא יד ןופ סױרַא -

 יימרא עדנעסקַאו גידנעטש יד טָא ןערירוק ךיז ןעּפאכ ייז ,ךילרימַאנ
 .ןעסקַאו סמוירַאטינַאס ,סירעסנעּפסיד ,סקינילק ,ןעלָאטיּפש .עקנַארק
 ןוא טרעסערנראפ לָאמ עלא ןערעוו ייז .ןענער א ךָאנ ךעלמעווש יו
 ןא זיב ןעשנעמ טאווירּפ ןוא קלָאּפ עצנאנ סָאד לעיצנאניפ ןעמולב ייז

 05 "הא 8 + ץאלּפ לעטרעּפ ןייק וליפא ייז ןיא זיא ךָאד ןוא ,דארג ןערעיוהעגמוא
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 + .וצ רחעמ ץלא ןעמוק סָאװ עקנארק עלא ןעמענוצניירא ףיוא ָאטינ
 ןעיוב טנָאקעג ךָאד ןעמ טלָאװ טלעג ןעמוס עסיורג יד טָא טימ

 רהעמ ,ןעטעטיסרעווינוא ןוא ןעלוש רהעמ :עיצאזיליוויצ ע'תמא ןא
 ץלא טהעג סָאד רעבָא ,תוכרב ערעדנא ןוא ןעקעטָאילביב ,סקראּפ
 לָאצ עדנעגייטש יד ,ףוס א ןהָא ,ןערירוק ,ןערירוק ,ןערירוק ףיוא קעווא
 | | .טייחשנעמ עטקייוועגכרוד טייחקנארק טימ

 ןא יו םיוא ךיוא ןיוש טקוק עגאל ץעגירעיורטמ יד טָא וליפא ןוא
 רעד םָא וצ טניואוועגוצ ךיוא ןיוש ןענייז רימ לייוו ,עכילדיימרַאפמוא
 ןוא ,עגאל ץעלאמרָאנ יד סא טעמכ ןיוש טהעז טייהקנארק .גנונדרָא
 ,םַאנסיוא רענעטלעז א ןיוש זיא טנוזעג תמא

 -טסנרע עגינייא ענַאל רעד טָא ףױא ןעקוק יוזא טינ רעבָא
 ןיילק א ָאד ךָאנ רעדייל זיא סע עכלעוו ןופ ,םירױטקָאד עדנעקנעד
 -ץנפיוא ךיז ןעכָאה םירױטקָאד יד טָא .טלעוו רעד רעביא עלעפייה
 -יױהעגנָא ןעבָאה ייז ...ןערירוק ,ןערירוק זיולב טימ ןענעגונאב וצ טרעה
 ןופ ?ןעטייהקנארק ליפ יוזא ןעמוק ןענאוו ןופ : תוישק ןעגערפ ןעב
 ןופ ןיוש טסייוו טלעוו יד ןעוו ,ץתאלח ץיינ עלא יד טָא ןעמוק ןענַאװ

 ןיוש ךיז ןערעגלאוו טניה ןוא ץעק עטיוט ןעוו ? טייקנייר רעשינעיגיה
 ,םפול יד טינ ןיוש ןעליופראפ ץומש גרעב ןעוו ,לאמא יו םורא טינ
 סעדעי ןעוו ;טדָאטש רעד ןופ טמארעגּפָא גָאמ ןעדעי ןערעוו ייז רָאנ
 טפָא ןיוש ךיז ןעדָאב ןעשנעמ ןוא ףייז ןוא רעסַאװ ןיוש טָאה זיוה
 לָאצ רעטסערג רעד ייב ןעגנוניואוו יד ןוא טפָא שעוו ןיוש ןעטייב ןוא
 -נעסיוו יד :טרָאװ ןייא טימ ? גידנענוז ןוא גיטפול ןיוש ןענייז ןעשנעמ
 ם'נעשנעמ ןיא טכארבעגניירא ןעגנורעסעבראפ ךס א ןיוש טָאה טפאש
 ,טלאפ ןעמ רעדייא ןוא ,ןעגילפ יד יו ץלא ןעמ טלאפ ךָאד ןוא ןעבעל
 ,רבק ןיא םירעוו יד ןופ םיוא טינ טהעטש ןעמ סָאװ ,סיוא ןעמ טהעטש

 רעד ףיוא טרָאד ןוא ָאד רעשרָאפ עטסנרע עלעקּפוק סָאד טָא ןוא
 טעמכ זא ,סולש םוצ ןעמוק וצ ןעביוהעגנא זייווכעלסיב ןעבָאה טלעוו
 -שנעמ עוויסערגָארּפ ,ענרעדָאמ יד סָאװ ,םעד ןיא טגיל הרצ עצנאג יד
 ןינע ןיא ןעצעזעג ם'רוטאנ רעד ןעפראווראפ וצ ןעבױהעגנָא טָאה טייה
 םנעסע עכילריטַאנ יד ןעכאמוצרעביא ןעבױהעגנָא טָאה ןעמ .זייּפש ןופ
 רעד סָאװ ,ןעכאז עסיוועג ןעצעזוצ ייז וצ ,.ה .ד ,"ןעווארּפאּפ , יז ןוא
 ןעמ ןוא ;ןעגיילוצניירא ייז ןיא ט'מולח'עג טינ וליפא ךיז טָאה רוטַאנ
 ןהָא ,םיקלח ןעמענוצּפָארא םנעסע עכילריטַאנ יד ןופ ןעבױהעגנָא טָאה
 בילוצ סע טרעוו ןָאטעג ןוא ; ןהעגנָא טינ ןַאק ןעבעל רעלַאמרָאנ עכלעוו
 ,ןעסע ןעגעוו ןעפירגאב עשלאפ יד בילוצ ןוא קאמשעג ןעשלאפ םעד
 ,קלָאפ ןיא טלעקיווטנא םאזגנאל ךיז ןעבָאה עכלעוו
 ןעשלאפ םעד טא ןעפאשאב טַאה ,רהיא טניימ ,רעוװ רעבַא = |
 ןיא ןעפירגאב עשלאפ יד ןוא ,ליומ ןיא ןעשנעמ יד ייב קַאמשעג
 גנאל ױזַא טָאה ןעמ .ץרעמַאק יד -- "ענעשעק, יד ? תוחומ ערעייז
 -ךיוה ךרוד תומזוג םלוע םעד גידנעלהעצרעד ,עדנאגאּפָארּפ טרהיפעג
 םעד טימ טלענקעג גנַאל ױזַא טָאה ןעמ ;סטנעמזיײטרעװדא עדנעגנילק|
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 יד זא ,ןעביולג וצ ןעבױהעגנָא ךילדנע טָאה קלָאפ סָאד זיב ,םוקילבוּפ
 רהיא טימ סָאוװ טסואוועג טינ טָאה ןוא טשירַאנַאב ךיז טָאה רוטַאנ
 -נעמ ןיא ךיז טניטיונ סע זַא ןוא ,ןעסע סָאד ןעפַאשַאב םייב ךיז טוט
 ןעביױהעגנָא ןעבָאה "ןעגנורעסעברַאפ, יד ןוא ;גנורעפעברַאּפ ם'נעש
 טקוק גָאט וצ טנייה ןוא .סעירָאטַארָאבַאל עשימעכ יד ןופ ןעמוקסיורא
 -כיר ס'רוטַאנ רעד ףיוא ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש א טימ ראג ןיוש ןעמ
 ,להיפעג ןעניבלעז םעד טימ סעּפע ייז ףיוא טקוק ןעמ .סנעסע עגיט
 .רעיוּפ ןעטסָארּפ א ףיוא טקוק שנעמ-טדָאמש א יו

 מָא יו ,ןעזייוואוצנָא ןעכוז רימ ןעלעוו ךעלמעלב עדנעמוק יד ןיא |
 .טייבראענסיוא םאזגנאל ךיז טָאה עטכישעג עגירעיורט יד

 "ןעבעל ןופ ןעקעטש רעד,

 םעד יו ,טיורב סָאד םכארטַאב תורוד רוד ןופ טָאה טייהשנעמ יד
 מָא טפור (שמוח) לעביב עטלַא יד .ץנעטסיזקע רהיא ןופ טנעמַאדנופ

 טייהשנעמ יד ןעכלעוו ףיוא ,"ןעבעל ןופ ןעקעטש םעד, ןָא ןעסע םָאד
 םינ זיא סע עכלעוו ייב ,תורוד עגידרעהירפ יד .טראּפשעגנָא ךיז טָאה
 מינ ןעבָאה עכלעוו ,גראוונעסע ןופ להַאװסױא רעסיורג ַאזַא ןעוועג |

 ןעגירק רימ יוװ ,טלעוו רעד ןופ ןעקע עלא ןופ ןעזייּפש ןעגירק טנַאקעג

 רעבָא .טיורב ףיוא ןעזָאלראפ ךס א טזומעג עקַאט ךיז ןעבָאה ,טנייה
 ןעסיורג רעייהעגמוא םעד טימ ,ןעטייצ עיינ יד ןיא ןיוש ,זנוא ייב ןליפא
 טרָאפ ךָאנ זיא ,טלעוו רעד ןופ אוחש םינימח לכמ ןענַארטנעמאזוצ
 .ןעסע רעזנוא ןופ טנעמאדנופ טּפױה רעד טיורב סָאד

 .שיט םוצ טלעטשעג טיורב ןעבַאל רעד טרעוו גָאט ַא לָאמ יירד
 רימ ןעטלאה טיורב ץוח א ןוא .םיא ןהָא ּפָא טינ טהעג טײצלָאמ ןייק
 -גייט ,ןעשקָאל ,סעשַאק ,םגנידוּפ ,ךעלצעלּפ ,קהעק ןעסע ןייא ןיא ךָאד
 ןעטקודָארּפ :טרָאװ ןייא טימ ,לעגעב ,ךעלּפיײרג ,סקעבעג-רעטוּפ ,ךעל
 .ןעסע רעזנוא ןופ קלח ןעטסערג םעד ןעמאזוצ ןעלעטש תואובת ןופ
 זיּפש סקלָאפ ם'נופ טנעצָארּפ 68 זא ,טנאקאב שיטסיטַאטס זיא סע
 סָאוװ ןוא .תואובת ןופ טהעטשאב ,אקירעמא רעכייר רעד ןיא ,ָאד
 ןעלאירעטַאמ-להעמ ןוא טיורב רהעמ ץלא ,ןעשנעמ םאלק רעד רעמירָא
 ןעקעטש רעד ץתמא ןיא ןענייז תואובת יד ,טרָאוװ ןייא טימ .רֶע טסע
 ,קלָאפ ןעסיורג םייב ןעבעל ןופ

 טיורב סָאד ןעֿמ טָאה ןערהַאי עגידרעהירפ יד ןיא ןעוו ,ָאזלַא
 ןהעצכעז ץלא יד טימ ,ןעפאשאב סע טָאה רוטַאנ יד יוװ ,ןעסעגעג
 ןעלאירעמאמ ןהעצכעז יד וצ וצ גימכיר ךיז ןעסאּפ סָאװ ,ןעלאירעטַאמ
 רעקרַאטש א ןעוועג טיורב סָאד עקַאט זיא ,ףוג ןעכילשנעמ ם'נופ
 ןעגידרעהירפ םעד ןיא .םהיא ףיוא ךיז ןעראּפשוצנא ףיוא "ןעקעטש ,|

 ןעוועג לעטדעטש רעדַא ףרָאד ןעדעי ןיא טעמכ זיא ןעבעל ןעכַאפנייא
 רָאּפ עלא טָאה ץילימַאפ רעד ןופ עמַאטמ רעד ןוא ,לחימ רעסַאװ א
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 רענייטש-להימ עכַאפנייא יד ןוא ,האובת קַאז ַא טרהיפעגוצ ןעכָאװ !
 רעד טָא ןופ הלח ןעקאבעג טָאה עטסָאבעלאב יד ; ןעבירוצ סָאד ןעבַאה |

 רעבָא ,סעקצַאצ ןהָא ,לעקנוט ןעמוקענסױרַא זיא טיורב סָאד ;להעמ
 ענולק יד עכלעוו ,ןעלאירעטַאמ עלא ןעגעלעג טרָאד ןענייז ראפרעד
 -םיוא ןעלָאז ייז זא ,ןעלעטשוצנעמאזוצ גיטכיר טסואוועג טָאה רוטַאנ
 ,עקראטש ,רענייב עקרַאטש ,עטנוזעג ,גנואיידראפ עטוג א ןעטלאה
 ןעטסעב םעד ןיא רעדילנ עגירעביא עלא ןוא ןעגיוא עגיטכיל ,ערהָאלק
 ,דנַאטשוצ

 א ןעבירוצ רעדיוו להימ יד טָאה רעטעּפש ןעכָאװ רַאּפ ַא ןיא
 ןעמ טָאה ןפוא אזא ףיוא ןוא עילימאפ רעד ראפ האובת קאז םעיינ
 רומַאנ יד סָאװ ,ץלא טימ ,לחעמ ענעלָאמעגשירפ טאהעג גידנעטש
 טרָאפ טָאה טייהקנארק ביוא ןוא .טגיילעגניירא רהיא ןיא טָאה
 .ץתמא רעייז ןופ דלוש יד ןעוועג טינ םָאד זיא ,ןעשנעמ ענעי טכוזאב
 טייחנעסיוומוא רעטכידעג רעד בילוצ ."ןעבעל ןופ ןעקעטש, ןעכילרהע

 יו ןוא ,ץומש ןיא טבעלעג ןעשנעמ ןעבָאה ,תורוד עגידרעהירּפ יד ןופ |
 -נייא שממ ןוא טלעגנירעגמורא טושּפ ,טנייה ןיוש ןעהעטשראפ רימ
 עטעטסעּפרַאפ ןיא טבעלעג ןעבָאה ייז .ןעבָארקימ ןיא ןעקנוטעג
 םינ ,רעטסנעפ ןייק טנעפעעג טינ ,ןעסאג עגיטָאלב ןיא ,ךעלביטש
 ןעמיבעג טפָא טינ ,ךיז ןעדָאבעג טינ טעמכ ,סטעליָאט ןייק טאהעג
 ןעבָאה ןעבעל ןעשינעיניהמוא םעד טָא ןופ ןוא .וו .זא ןוא שעוו ןייק
 ןופ ,קעלש ערעדנא ךָאנ ןוא ןעגָאלּפ עצראווש ,סערעילָאה טאהעג ייז
 -נוא ףיוא גידנעקוק טינ ,טינ וליפא ןיוש ןעסייוו ,טנייח ,רימ עכלעוו
 | -/ .עטייקגימכעלש ענעגייא ערעז

 ."ןעבעל ןופ ןעקעטש, םעד וצ קירוצ ןערעקמוא ךיז רימָאל רעבָא
 טפראדעג רָאנ ןעשנעמ ענידרעהירפ יד ןופ לחעמ סָאד טָאה ,טנאזעג יו
 רעד ,ךעלדנערעק ענעלָאמוצ-טינ יד ,עצנאג יד .ןעכָאװ עכילטע ןהעטש
 ךַאד ןָאק ,ןעקורט רָאנ יבַא ,ןעמשרעג רעד ,ןרָאק רעדָא ,ןיילַא ץייוו
 רעד ןופ סָאד ןעסייוו רימ יוװ ,סרעלכייּפש יד ןיא גנאל ןערהָאי ןהעטש
 מָאה ןערהָאי עטעפ ןעביז יד ןופ תואובת ןעוו ,ן'ףסוי טימ עטכישעג
 יד ןעבָאה ױזַא טָא ןוא .ןערחַאי ערעגָאמ ןעביז יד ףיוא ןעטלאהעג ןעמ
 שירפ ןופ "ןעבעל ןופ ןעקעטש, רעייז ןעסעגעג ןעשנעמ עגידרעהירפ

 רַאּפ א זױלב ןהעטש ןעפראד טנעלפ עכלעוו ,להעמ רענעלָאמעגנָא |
 'ייעבעל ןופ ןעקעטש , רעגיטנייח רעזנוא יצ ,ןהעז רימָאל רעבָא .ןעכָאװ
 עצרוק א ןהעטש רָאנ ךיוא ףראד ןוא ,טלעדנאהאב ױזַא ךיוא טרעוו
 ןיא ןייא טינ ןעסע רעזנוא טנייה טהעטש ,ןעביוא טגָאזעג יו .טייצ
 ןופ ,ץרעמָאק רעד ןופ טנעה יד ןיא רָאנ ,טנעה ענעגייא ערעזנוא
 -ָארּפ ןעכוז עכלעוו ,ןעטסילַאטיּפַאק ןופ -- סרערושטקעפונאמ ,םירחוס
 טלָאמוצ ןעמ ןעוו ןעכַאמ טינ ןעמ ןָאק ןעטיפָארּפ ךס ןייק ןוא ; ןעטיפ
 .טדָאטש רעדָא ףרָאד ץ'ראפ ןעכָאװ רַאּפ א ףיוא זיולב ,האובת לעסיבַא
 ךס א ראפ להעמ טלָאמ ןעמ ןעוו ,דלָאג ןעכאמ ָאי רעבָא ןַאק ןעמ
 םוראד .טלעוו רעד רעביא סע טרהיפוצ ןעמ ןוא לָאמַא ףיוא טדעטש
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 ןעראוועג םאזגנאל ךעלעכלהימ ףרָאד עניילק רעטנעזיוט ןופ ןענייז
 וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ןעלהעמ ערעייז ןוא ,ןעלהימ עווָארַאּפ עסיורג
 .קראמ טלעוו ן'פיוא ןעקישוצ

 טגאזעג יוו ,סעכלעוו ,להעמ סָאד זא ,ןהעזרעד ןעמ טָאה ָאד ןוא
 טנָאזענּפָא ךיז טָאה ,ןעכָאװ עכילטע ןהעטש טנַאקעג ָאי טָאה ,ןעביוא
 זיא סע .רהָאי רָאּפ א ראגָאז רעדָא ,םישדח עכילטע ןהעטש וצ
 יד ןיוש ךָאד ןערעוו ,עילאק טרעוו סע ןעוו ,ונ .ןעראוועג עילאק
 םעד ןעכוז ןעבױהעגנָא םורַאד ןעמ טָאה ,עילַאק ךיוא ןעטיפָארּפ
 | ."םורָאװ;

 -טכייפ יד זא ,דוס םעד טקעדעגפיוא ןאד טָאה ּפָאקסָארקימ רעד
 םענעבירוצ ם'נופ העירז עלעטניּפ ן'פיוא טקריוו טפול רעד ןופ טייק
 ןעוו ,ךעלדנערעק עצנאג .ןעצָארּפש יוװ ןָא טביוה סע ןוא לעדנערעק
 ףעביוא טגאזעג ןיוש יו ,טפול רעד ראפ ארומ טינ ןעבָאה ,ןעקורט
 וצ הטמילש עסיורג א טפול רעד ןופ ןעבָארקימ יד ןעבָאה ,םעד ץוח א
 םוצ לעטיינק א וצ ךיוא ןעגייל ייז ,ךאלדנערעק ענעבירוצ ,ענעפַא יד
 ,הרוחס יד ןערהיפרעביא

 + ןעמ ?ןעמוק טפראדעג ןעוועג ןעמ טלָאװ סולש רעסָאװ וצ ,ונ
 / ,יװא ביוא זא ,סולש ןעשיגָאל םוצ ןעמוק טפראדעג ךיז טכאד טלָאװ
 ץקַאט ףראד ןעמ ןוא ,האובת ךס ןייק ןעלָאמנָא טינ עקאט ןעמ רָאט ָאט
 .תורוד עגידרעהירפ יד ןופ ןאלּפ םעד ןעגלָאפכָאנ רָאנ

 ! טייל-ץרעמָאק יד ,רעכוז ןעטיּפָארּפ יד וצ טדער עשז טהעג רעבָא
 ןָאק העירז רעד טימ להעמ עטלָאמוצ סָאד .שרעדנא זיא קיגָאל רעייז
 םוצ ַאט ?ענעשעק רעד ראפ ךיז טניול סע יוװ ,גנאל יוזא ןהעטש טינ

 יד ןעּפיזסיורא ןעבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא !ןהעג העירז יד לָאז לעפייט |
 ץעילאק ןופ ןעראוועג טנערָאװַאב טוג ןיוש זיא להעמ סָאד ןוא העירז
 -קימ ןופ ןעלאפאב טרעוו סע טינ ןוא "טצָארּפש, סע טינ .ןערעוו וצ
 רעדָא לעקושז ןייק לייוו ,טנערָאװאב טוג זיא סע .ךעלקושז ןופ ,ןעבָאר
 לייוו ראפרעד ? םורָאװ רהיא טסייוו ןוא .ןעסע טינ סָאד טעוװו בארקימ
 ןַאק להעמ עכילריטַאנמוא אזא זא ,רעטנוא ייז טגָאז טקניטסניא רעייז
 .ןעטלאהרעטנוא טינ ןעבעל ןייק

 יד רַאפ קיטַא ןַא רָאנ ןערָאװעג להעמ יד טָא זיא רַאפרעד רעבָא
 טָאח "ענעשעק, יד יו ,גנַאל ױזַא ןהעטש טנָאקעג ןיוש טָאה יז .םירחוס
 .טפראדעג

 ףיוא ןעבָאה לעביארַאפ קרַאטש טינ ןעמ ןַאק ,גידנעגָאז תמא םעד
 ןעבָאה טפאשנעסיוו יד טינ ןוא ייז םינ .ןעטסילַאטיּפאק עטשרע ענעי
 ,טנייה טשרע סָאד זיא ןעכערברַאפ א .טכעלש זיא סָאד זא ,טסואוועג

 ןעּפיזסיורא סָאד טייקכילדעש רעסָאוװ ,ןיוש טסייוו טפאשנעפיוו יד ןעוו
 רימ ןעלעוו רעטעּפש לעסיבא .להעמ ןיא טפַאשַאב העירז רעד ןופ
 .רעזעל ן'ראפ ןעכַאמ רָאלק סָאד

 יד ןיוש זיא העירז יד ןעּפיזסױרַא ן'טימ זא ,ןעצעזוצ ָאד ןעזומ רימ
 .ץלַא זיא "ןעבעל ןופ ןעקעטש , רעד ןוא ,גנאג 8 ןעגנאגעג ךיוא ןעיילק
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 רימ יוװ ,סייוו ןעראוועג זיא רע זיב ,ןעראוועג רעכיילב ןוא רעכיילב
 ףיױא טמירקעג בױהנָא ןופ ךיז טָאה קלָאפ סָאד .טנייה םיא ןעהעז
 טָאה עדנאגאּפָארּפ ןוא סטנעמזייטרעוודא עכיוה טימ רעבָא ,להעמ אזא

 ,טוג זיא הלח עסייוו רָאנ זַא ,טדערעגנייא םלוע םעד זייווכעלסיב ןעמ
 וו .זא ןוא גיוא ןץ'ראפ "ןהעש , ןעיידראפ םוצ גנירנ ,טכייל ,עקכופ
 ,הלח עסייוו ןעסע ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא טקריוועג סע טָאה זייווכעלסיב
 עסייוו רָאנ ,להעמ עסייוו רָאנ ךיז ראפ גידנעחעז ,רוד רעגנוי רעד ןוא
 ןייק ךילריטַאנ ןיוש טָאה ,ןעשקָאל עסייוו ,לעגעב עסייוו רָאנ ,הלח
 יזא םָא זא ,גָאט ןעגיטנייה ן'זיב טביולג ןוא ,טנערפעג טינ תולאש
 | ,םייוו זיא להעמ זא ,ןייז וצ סע ףראד

 -ױטקָאד עדנעקנעד עלעקּפוק עיינ סָאד סאוו ,ןעהעז רימָאל רעבָא

 םעד ןיא גנורעדנעראפ רעד טָא ןעגעוו ןעגָאז טלעוו רעד רעביא םיר
 -ץכָארבוצ א זיא "ןעקעטש , רעד זא ,ןעגָאז ייז ."ןעבעל ןופ ןעקעטש,
 רעד ןופ הלח יד זא ,טייהשנעמ יד ןעראּפשרעטנוא טינ ןַאק ןוא ,רענ
 א יו רעווש רעבא ,טנעה יד ןיא גנירג ןוא עקכוּפ זיא להעמ רעפייוו
 .ןענָאמ ןיא ןייטש

 זא ,ןענופעגסיוא טפאשנעסיוו רעד ןופ ףליח רעד טימ ןעבָאה ייז
 ןעגידעבעל א ראפ טינ ןעסע ןייק להעמ סָאד זיא העירז רעד ןהָא
 -קעווא טנעהָאנ רחעז רוטַאנ יד טָאה העירז רעד םורא לייוו ,רעּפרעק
 סָאװ ,ןעטנעמעלע עטסגיטכיוו יד ןופ ןהעצ זיב טכא ןופ טגיילעג
 ןעדנובעגנעמַאזוצ גנע ןעגיל טרָאד .לעדנערעק םעד ןיא ךיז ןעניפעג
 ,ןיראולפ רעד ,ןעזייא רעד ,םויצלַאק רעד ,םוידָאס רעד ,םויזאטָאּפ רעד
 ץרַאה סָאד עכלעוו ,ןעלַארענימ עגיטכיוו עלא .וו .זא ןוא לעבעווש רעד
 -ָאה זומ טולב סָאד ,ןעבָאה ןעפרַאד רענייצ ןוא רענייב יד ,ןעכָאה זומ
 .ןעבָאה ןעזומ ןעלוקסומ יד ,ןעב

 מינ סָאד טרעוו ,טּפיזעגסױרא טרעוו העירז עלעטניּפ סָאד ןעוו ןוא
 -אזוצ סיורא עלא ןעהעג ייז רָאנ ,ןעטנעמעלע יד טָא ןופ טלײטעגּפא
 -לעװ ,לאמכארק ןעטעוועבאראב ,ןעטמירָאראפ א גידנעזָאלרעביא ,ןעמ
 ןיאעטַארּפ עקאט טרָאד טביילב סע .ןעגָאמ ןיא טייקרעיוז טכאמ רעכ
 ןהַא רעבָא ,ןעלאירעמַאמ ערעדנַא רַאּפ א ןופ םינמס ןוא
 ,ןעמונעגסיורא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעלארענימ עטנעכערעגסיוא רעהירפ יד
 ,ןעסע ךילדעש א זיא סע רָאנ ,ןעסע טוג ןייק טינ רָאנ טינ ,להץעמ יד זיא
 | .,(984 ,94 לעטעלב) רעטעּפש ןהעז ןעלעוו רימ יו

 -נערעק סָאד טרעוו ןעלארענימ עטנעכערעגסיוא יד רָאנ טינ רעבָא
 טָאה רעכלעוו ,"יב , ןימַאטייװ םעד ןָא ךָאנ טרעװ סע ;ןַא לעד
 ךַאנ טרעוו להעמ סָאד .רעּפרעק ןיא ןָאט וצ עבאגפיוא עטמיטשאכ א
 עטּפיזעגסױרא יד ןוא ,העירז רעד םורא טגיל סָאװ ,ליוא ןעסיוועג א ןָא
 .רעּפרעק ן'ראפ טסולרַאפ רעניטכיוו ַאזַא דָארג טעמכ ןענייז ,ןעיילק
 ,זאלוילעס רעד ,טײקבַארג יד ןענייז ןעיילק יד לייוו ,ןעלארענימ יד יו
 -רַא רעד רַאפ טנעמורטסניא םלַא טניד עכלעוו ,יורטש רעד
 גיטכיר ןענָאק לָאז גנואיידרַאפ יד זַא ױזַא ,םעקשיק יד ןיא מייב
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 א ןוא טכעלש ןָא ןעגַאמ ןיא טייברא יד טהעג ןעיילק יד ןהָא .ןהעגנָא
 מייהשנעמ עצנאג יד ..טַאמלוזער רעד זיא (תוריצע) גנוּפָאמשראפ
 ךס א וצ ןיוש טרהיפ ןיילא סָאד ןוא תאלוח רעד טָא ןופ טציא טדייל
 | .ןעמייחקנארק

 .סעּפורג ייווצ יד

 -רעיוז טכַאמ לַאמכָארק רעפייוו רעד זַא ,טגָאזעג רימ ןעבָאה ןעביוא
 רעהירפ רימ ןעזומ ,ןעכַאמ וצ רָאלק סָאד םוא .רעּפרעק ןיא טייק
 סע .טלעטשעגנעמאזוצ ןענייז סנעסע ענעדיישרַאפ יד יוװ ,ןעזײװנָא
 -כעז עטנַאמרעדנעבױא יד טגײלעגנירַא ןעגיל ייז ןיא זא ,תמא זיא
 -עגנייא טשרע ןערעוו ןעטנעמעלע עלא יד טָא רעבָא .ןעטנעמעלע ןעצ
 רעד ןיא טייקרעיוז םיוא םייברא עּפורג ןייא .םעּפורג ייווצ ןיא טליימ
 יז .טייקרעיוז יד טשינוצ טכַאמ ץּפורג עטייווצ יד ןוא ,גנואיידרַאפ
 .םיוא סָאד טקירד ןעמ יוװ ,יז טריזילַארטיײנ ,ףיוא יז טסערפ

 ַא ןיא טהעג ןעטייקרעיוז יד ןעסערפפיוא ןופ סעצָארּפ רעד טָא
 סָאד ןוא ,ןעבעל ןופ טונימ עדעי ןָא רעּפרעק ןעטעװעדָאהעג-לַאמרָאנ

 ןעמ ןַאק וצרעד ליּפשייב ןעטוג א .גיטכיר ןעהערד ךיז ןָאק לעדער

 טא .גיסע רעדָא ,ץלַאז-רעיוז ףיוא עדָאס ןופ גנוקריוו רעד ןופ ןעמענ

 ױזַא טָא .ןעטייווצ א ןיא טייקרעיוז יד ןוא זָאלג ןייא ןיא עדָאס טלַאה

 רָאנ ייז טשימ טָא רעבָא .גנַאל ןערהַאי ןהעטש ייז ןענָאק רעדנוזַאב

 יד !ּפָא ךיז טוט טרָאד סָאװ טהעז ןוא רעסַאוװ לעסיבַא טימ ןעמַאזוצ

 -נַא יד ענייא "ןעסערפ, ייז ןוא עדָאס רעד וצ ךיז טּפַאכ טייקרעיוז

 ,(דייסקאייד ןָאברַאק) זַאג ַא סױרַא טמוק סע .ףיא ערעד

 .עדָאס ןייק טינ ןוא ץלַאז-רעיוז ןייק טינ ןיוש טביילב םעדכַאנ רעבָא

 .טריזילַארטיינ ,טעטכינראפ ערעדנַא יד ענייא ךיז ןעבָאה ייז

 רעכַאמ טייקרעיוז ןופ טלעטשעגפיונוצ סנעסע עלַא טָאה רומַאנ יד

 יד ענייא ךיז ןעלָאז ייז םוא (ןיַאלַאקלא) רעטכינרַאפ םייקרעיוז ןוא

 םינ ןױש ייז ףראד רעּפרעק רעד יוװ םעדכַאנ ,ןעטכינראפ ערעדנא

 ןוא ,גנואיידראפ רעד ןיא גיטיונ ןענייזז ןעטייקרעיוז יד .זייּפש םלא

 ,דיסע קירוי ,דיסע קיטקעל סיוא ךיז ןעטייברא סנעסע ענעדיישראפ ןופ

 רעבָא .סדיסע אנימא עכילטע ןוא דיסע קירויפלָאס ,דיסע קירָאפסַאפ

 -עגּפָא טכעלש רע טלָאװ ,רעּפרעק ןיא ןעבילבראפ ןעטלָאװ ייז ןעוו

 ןופ ןוא רעדילג יד טרעיוזראפ ,שיילפ .טסערפ טייקרעיוז .ןעמינש

 ןיא ןעזומ םורעד .ןייז טינ דייר ןייק ןיוש ןָאק טנוזעג ןעלאמרָאנ ןייק

 עסיוועג .(סרעריזילארטיינ יד) םיאלאקלא ןייז טננידאבמוא רעּפרעק

 יד ןיא ןעדָאב ךיז ןעזומ ןעלעצ יד ,ןעוורענ יד יו ,רעּפרעק ןופ םיקלח

 -ייקרעיוז יד ןופ טציירעג ןערעוו ייז ןעוו רעבָא ,ןעטּפַאז עדנעפיזרַאפ |

 .טוּפַאק ייז ןעהעג ,ןעט

 -גימעט ערעדנא ךס ַא רָאפ ןישאמ גנואיידראפ רעד ןיא ןעמוק סע
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 רענייא זיא ןעטייקרעיוז יד ןופ ןעריזילארטיינ סָאד טָא רעבָא ,ןעטייק
 | ,רעּפרעק ם'ניא ןעטײברַא עטסניטכיוו יד ןופ

 עדייב יד טא ןייז ןעסע ןיא ןעזומ ,אזלא ,ןעהעז רימ יו ןוא = |
 .(ןעצלאז ןילאקלא) םרעסיזראפ יד ןוא סרעכאמ טייקרעיוז יד : סעּפורג
 סנעסע יד ןעוו ,עקאט ייז ןעבָאה טלעװ רעד ףיוא םנעסע עלא ןוא
 | .ךילריטאנ ןענייז

 -עלע עבלעוו ,ןהעז רימָאל ,תואובת ןופ טציא ַאד גידנעדייר רעבָא
 עכלעוו ןוא ,םרעכאמ טייקרעיוז יד סנעסע יד טָא ןיא ןענייז ןעטנעמ
 ,םיורא ךיז םלעטש .םרעריזילארטיינ יד רעדָא ,סרעפיזראפ יד ןענייז
 יד עלא ןוא ,רעכאמ טייקרעיוז רעד זיא לַאמכָארק רעפייוו רעד זַא
 ,ןעטנעמעלע יד םע ןענייז ,ןעלחימ יד ןיא ןעביילב סָאװ ,ןעלארענימ
 לַאמכַארק רעד .טייקרעיוז יד טָא ןעמכינראפ טנָאקעג ןעטלָאװ עכלעוו
 זיא רֶע ,גימייזנייא זיא רע ,ןעסע רעצנאג ןייק טינ םורעד זיא ןיײלַא
 .ןעלארענימ יד ,רעסיזראפ ץּפורג יד םהיא טלחעפ סע .טריסנַאלַאב טינ
 ,ןעשקָאל ,קיעק ןעטרָאס ענעדיײשרַאפ יד ,לעגעב יד ,הלח ץסייוו יד
 ןעסייוו ם'נופ סנעסע עלא -- קאביווצ ,םעשינק ,סעקינערעוו ,ךעלגייט
 ,ןוא םיפתוש ענעבעגעג-רוטַאנ ערעייז ןופ טעוועבארעב ןענייז להעמ
 ןערעוו טכיורבראפ גיטכיר טינ יז ןענַאק ,ןעגָאמ ןיא גידנעמוקניירא
 ,םרעסיזראפ יד ןעלחעפ סע רעבָא ,טייקרעיוז יד ןעכַאמ ייז .ייז ןחָא
 .סרעריזילארטיינ יד

 יד ןופ ןערעוו רוטּפ רע ןעק יו ? ןָאט רעּפרעק רעד לָאז סָאװ ,ונ
 ןעבעגעג טינ ראג םהיא טָאה ןעמ זא ,סנעסע יד טָא ןופ ןעטייקרעיוז
 -וצקעװא רָאנ םױא טמוק םהיא ?ןעלאירעטאמ ץּפורג עטייווצ יד
 םעד רוטַאנ יד רעבא טָאה .ןָאט טינ טייברא יד ןעק רע .ןעברַאטש
 וצ ףױא ,ךוב קנַאב ןימ ַא ,סַאּפַאז א ,קַאטס 8 ןעבעגעג רעּפרעק
 רעד זיא ךוב קנַאב רעד טָא .ןעטייצ עטכעלש יד ןיא ךיז ןעלגנַאר
 .טלהעפ םהיא סָאװ ,ןעיילסיוא ןָאק רע ןעכלעוו ןופ ןיילא רעּפרעק

 ןופ טיובעגפיוא זיא רעּפרעק רעד זַא ,ןעזיװעגנַא רימ ןעבָאה ןעביוא
 -עטשאב םנעסע עלא עכלעוו ןופ ,ןעטנעמעלע ןהעצכעו ץגיבלעז יד
 עקנישטיּפ ןאראפ ןענייז טולב ןיא זא ,טגאזעג .ב .צ ןעבָאה רימ .ןעה
 ,טגאזעג ןעבָאה רימ .ןעלאירעטאמ ןהעצכעז עלא יד ןופ ךעלכעלייק
 םעד ןופ ןעמסרעהממא םיובעגפיוא ןענייז רענייצ ןוא רענייב יד זַא
 ןוא ,ןיראולפ ןעבָאה ןעגיוא יד זא ,טגאזעג ךיוא ןעבָאה רימ ; םויצלאק
 .ןעטנעמעלע ערעדנא ןופ רעריוו טכאמעג ןענייז רעדילג עגירעביא יד

 עסייוו ענעבירשאב יד טָא ןיירא טגירק רעּפרעק רעד ןעוו ,ונ
 ,להעמ רעסייוו רעמעוװעבאראב רעד ןופ ןעסקעבעג ץלא יד טָא ,האובת
 ןוא ,ןעלגנאר ןעבױהנָא ךיז רע זומ ,טייקרעיוז םיוא ןעמייברא עכלעוו
 -עטאמ יד טָא ןעיילסיוא ןוא עדייבעג רענעגייא ןייז וצ ןהעג ַאזלַא זומ
 ? םויצלאק ןייק ָאטשינ .סנעסע יד טָא ןיא טינ טניפעג רע סָאװ ,ןעלאיר
 -ץמאמ םעד טָא ייז ןופ טּפעלש ןוא רענייב ןוא רענייצ יד וצ רע טהעג
 רע ;ןעגױא יד ןופ םהיא רע טּפעלש ? ןיראולפ ןייק ָאטשינ ;לַאיר
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 טביוה סָאד ןוא ,טולב ם'נופ ףראד רע סָאװ ץלא טּפעלש ןוא טּפעלש
 טינ ןעסע ןעדעי ייב ,טײצלָאמ ןעדעי ייב לייוו ,ןָאמ וצ ףיוא טינ רע
 -נוה ןיא להעמ עמעװעבארַאב יד טָא טםייהשנעמ עניטנייח יד םהיא

 .םעמראפ עטעקצאצעגסיוא "ענהעש ,, רעטרעד
 ןיא ןעמ טציז .ףױא טינ טרעה רעדילג יד ןופ ןעהיצ סָאד ןוא

 ןעמ טעװערָאה ,ךוב א ןעמ טנעייל ,ןעטראק ןיא ןעמ טליּפש ,רעטאעט
 ןעהיצ ןופ סעצָארּפ רעד טָא טהעג ,קירבַאפ רעד ןיא טייברַא רעד ייב
 ןיא ןוא ףָאלש ןיא .ןָא טייהרעקניליטש ץנַאג ,םַאזגנַאל ,רעדילנ יד ןופ
 ,עדייבעג רענעגייא ןייז ןופ "לעגיצ , יד רעּפרעק רעד טהיצ ךאוו רעד
 ןָאק גנאל יו ןוא ,ונ .ןיילא ךיז ייב טע'בנג ,בכנג רעד טָא .,ןעגָאז וצ יוזא
 ,ץנאג ןעביילב רעּפרעק אזא ןָאק גנאל יו ?ןהעגנָא ןענ'הבנג אזא
 ,רעקיטש ןעסירעג טינ םהיא ןופ טלָאװ ןעמ ןעוו ?טנוזעג ןעביילב
 .טנידעג ןוא טנידעג ,ןענאטשעג ןוא ןענאטשעג רע טלָאװ

 טַאטלוזער רעד םינ זיא םזיטאמווער, :טנָאז רראב .רד יוװ ןוא = |

 זיא עכאזרוא יד .טביולג ןעמ יוװ ,ןע'מס ערעדנא רעדָא ,אירעטקאב ןופ

 ןופ ןעצלַאז לַארענימ יד טהיצ עכלעוו ,רעּפרעק ןיא טייקטרעיוזרַאפ ַא

 יד ןופ ןוא סעשטשארכ יד ןופ ,ןעוורענ יד ןופ ,(שיילפ) ןעלוקסומ יד

 ".רענייב
 ,רע טגָאז ,"ןעסע ןיא ןעצלאז לארענימ יד ןופ ןערילראפ סָאד,

 יז ןוא ,ןעלוקסומ יד ןיא טייקכאווש ןוא טייקטנערענפיוא טגנערב,

 עשיגלארוינ יד .ןערעטיצ ןוא ,טכייל ץנַאג ןעפמערק ייז ,טנורג וצ ןעהעג

 לארענימ יד ןעחיצ ןעגידנעטש םעד ןופ ןעמוק ןעצרעמש (איגלארווענ)

 - "יעוורענ יד ןופ ןעצלאז
 ןעצלאז לארענימ יד ןיא רעגנוה רעניטנייח רעד , : טגָאז לליה .רד

 .טייהקנארק ןופ עכאזרוא עטשרע יד זיא ,(סנעסע יד ןיא ןעלהעפ סָאווװ)

 יד טָא ".םס זיא סע ,טינ ןעסע ןייק ןעסע סָאד זיא ןעצלאז יד טָא ןהָא

 ןיא ןָאשנעװנָאק ס'רָאטקָאד א ףיוא ןעראוועג טגאזעג ןענייז רעטרעוו

 -רעווינוא ןייק טעמכ ךָאנ ךיז טקוק ךָאד ןוא ,1913 רהָאי ןיא ,אנאקיש

 .רמ טגָאז .ןעטייהראוו יד טָא ףיוא םוא טינ לאטיּפש ןייק ,טעטיס

 םיוא ןעייל רימ ןעמעוו ןופ ,רעקימעכ רעסיורג רעד ,ןעק'קעמ דערפלא
 .לעטיּפַאק םעד רַאּפ לאירעטַאמ םעד ןופ ךס ַא

 -נייה רעד ןיא ךיז טוט סע סאוו ,עקַאמ ןעמ טהעז ראפרעד ןוא
 םעד ןעכולפראפ ןעטרָאס עלא ןופ ןעטייהקנארק .טייהשנעמ רעניט

 ,רעניצ יד גנויו ץנַאנ טרילרַאפ ןעמ |..ןןעבעל םנעשנעמ

 -עג ןופ ןעסירעגסיוא טרעוװו ןעמ ןוא ןעניױא יד ןָא טרעוו ןעמ

 טינ טרעװ טייהדניק עטרַאצ יד וליפא .ןעריולרַאפ זיב ןעריוב

  טרעוו דניק סָאד זא ,ןייז שרעדנא עקַאט סע ןַאק יוװ ןוא .טעווענַאשעג

 םישדח ןיינ עצנאג יד טָאה עמאמ יד לייוו ,סכאווש א ןעריובעג

 טינ ןָא גנודניברַאֿפ רעד ןופ טָאה יז .(28 לעטעלב) שלַאפ ןעסעגעג

 סָאד ןעיוב וצ םיוא ןעלאירעטַאמ עניטכיר יד רעּפרעק םעד ןעבעגעג

 ,דניק
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 טימ זא ,ןעביולנ לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא רַאנ אזַא ָאטינ זיא םע
 רעבָא .זיוה קרַאטש ,טוג א ןעיובפיוא ןעמ ןָאק ןעלאירעטַאמ עטכעלש

 טכארט א ןעניז ןיא טינ םענייק וליפא טמוק ,ןעשנעמ א ןעיוב םייב
 רעד ןיא טנייל ןעמ םָאװ ,טוג זיא ץלא .תמא םעד טָא ןופ ןָאט וצ
 ס'עמאמ רעד טימ ,ןיוש ןעסייוו רימ יו ןוא .ןיירא עקשיק רעדנילב
 ןעבוזפיונוצ טזומעג רעּפרעק רהיא טָאה ןעסע ןעזָאל-לארענימ ןעשלַאּפ
 יד ןעכוז ןוא ,רענייצ ןוא רענייב ס'דניק םעד ןעיוב וצ םויצלאק םעד
 ןוא ןענע'בנג ןוא ןישאמ גנואיידראפ יד ןעיוב וצ ףיוא ןעלאירעטַאמ
 טמוק דניק סָאד ןוא ,טוּפאק טהעג עמאמ יד זיב ,ןיילא ךיז ןופ ןענע'בנג
 .ןייז וצ ףראד סע יו טינ ,סיורא

 םענעריובעג-טינ םעד ןעפראד, ,טגָאז קעלטסעוו טרעבלא .רד יו
 רעדייא ,םישדח סקעז ןערעוו וצ טסַאּפענפױא ןעביױהנָא רענייצ ס'דניק
 יד ןיא טרימראפ ייז ןערעוו ןאד טָא לייוו ,טלעוו רעד ףיוא טמוק רע
 ס'עמאמ רעד ןופ ?לאירעטַאמ םעד ייז ןעמענ ןענאוו ןופ ןוא .סעלסַאי
 -עטַאמ ןייב ףיוא ןערעוו טעװעדָאהעג םורַאד זומ רעּפרעק רהיא ,טולב
 טעיוו-לואה ,מכורפ ,ךלימ ,רעייא ,ןעסנירג יילרעלא זיא סָאד ןוא ןעלאיר
 "רענרעק עטעוװעבאראב טינ עגירעביא יד ןוא (עוועזָאר) טיורב

 ץגיבלעז יד רעטנוא ןָא ץלַא ךָאד טחעגנ דניק ןופ ןעגיוז טָאד ,ונ
 דניק סָאד ןעוו ,ןאד ןוא .ןעסע ןעטכעלש ם'עמאמ רעד ןופ ןעסולפנייא
 ןאד טשרע ךָאד ךיז טביוה ,טסעק ענעגייא יד ףיוא ךילדנע ןיוש טמוק
 יא ,להעמ רעמעװעבַארַאב רעד ןופ יא ,סנעסע עשלַאפ ןופ הרדס א ןָא
 יװ ןוא .רעמעּפש ןעביײרשַאב ןעלעוו רימ עכלעוו ,ןעכאז ערעדנַא ןופ
 ?שנעמ רעטנוזעג ןעמָאקלופ א ןעמוקסיורַא ןַאד ןיוש ןָאק

 סעבָארּפ ײלרעלַא

 -ַאוצ ןעלעטש עכלעוו ,תואובת עטעװעבַאראב עגיטנייח זַא ןוא = |
 דנאטשמיא טינ ןענייז ,ןעסע ןעצנאג רעזנוא ןופ טנעצָארּפ 09 ןעמ
 גונעג רימ ןעניפעג וצרעד -- רעּפרעק םעד ןעטלַאהוצפיוא גיטכיר
 -ַאנַא ןעמ ןעוו .ב .צ טִא .תויח ייב יא ,רוטַאנ רעד ןיא יא ,עזײװַאב
 יד ןעפורנָא טכער טימ געמ ןעמ עכלעוו ,דרע עצרַאװש יד טריזיל
 -כעז ץגיבלעז יד ךיוא רהיא ןיא ןעמ טניפעג ,טייהשנעמ רעד ןופ םַא
 םנעסע עלַא ךיוא ןוא רעּפרעק רעזנוא עכלעוו ןופ ,ןעלאירעטַאמ ןהעצ
 ןיא ןעזומ ןעלאירעטאמ ןהעצכעז יד טָא .טלעטשעגנעמַאזוצ ןענייז
 רעמָאמ .ןעסקַאװ גיטכיר לָאז זייּפש יד םוא ןייז דרֶע רעצרַאװש רעד
 יד ןיוש ןענָאק ,םורָאּפסָאפ רעדָא ,םויצלַאק רעדָא ,ןעזייא טלהעפ
 -הרצ ,ןעסקאורעד טינ םיורא ןעמוק ייז ,גיטכיר ןייז טינ ןעסקיוועג
 .ןעדיינש וצ סָאװ ָאטינ זיא םע ןוא ,טינרָאג ןעסקַאװ ייז רעדָא ,גיד

 ץגירעביא עלַא ןופ ןעוו זַא ,ליּפשייב םוצ ,טקרעמאב טָאה ןעמ
 ַאד זיא םויסָאמָאּפ ם'נופ רָאנ ןוא גונעג ַאד וליפא זיא ןעלאירעטַאמ
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 -אב טינ ךיז דרע יד ןיוש ןַאק ,ףראד ןעמ סָאװ בלַאה ַא רָאנ ,גינעוו
 ןיוש לאירעטַאמ ןעדעי ןופ טמענ יז ;ןעכאז עגירעביא יד טימ ןעצונ
 ןיוש טמוק טינש םעד ןוא ,סָאמ רעגיטיונ רעד ןופ בלַאה א זיולב רָאנ
 זיא םויסַאמָאּפ רעד זַא ,טסייה סָאד .סיורא םינ סטוג ןייק ןופרעד
 ּפָא ןעגנעה ייז ןוא ,עגירעביא יד רַאפ לארענימ רעדנערילוגער ןימ א
 רעד ןופ טייקטנוזעג רעד רַאפ גיטכיוו ױזַא דָארג ןוא .םהיא ןופ
 -ענ טינ רָאנ טלָאװ םהיא ןהָא ;סורָאפסָאפ רעד זיא דרע רעצרַאװש

 - וליפַא זיא םנעסע-לחעמ עטעװעבַארַאב ערעזנוא ןיא רעבָא .ןעסקַאװ |
 ; טכוז טהעג .סורָאפסָאפ ןופ טינ ןוא םויסַאטָאּפ ןופ ָאמינ ןמיס ןייק
 .ןעלחימ עװָאראּפ ענרעדָאמ יד ןיא ךעלעּפיז ענעדייז יד ןיא ייז

 ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז םעבָארּפ ליפ זַא ,רימ ןענעייל רעטייוו
 ,עװָאזַאר) לחעמ טעיװ:לוָאה ע'תמא יד טימ לעגייפ ןוא תויח ףיוא
 יד טימ ,ןעיילק יד טימ ,ןעטנעמעלע ןהעצכעז עלַא טימ להעמ יד
 -ער יד ןוא ;רעסייוו רעד ,רעטעװעבַארַאב רעד טימ ןוא (סנימַאטייוװ
 טייקכילדעש רעד ןיא ָאטינ זיא קפס ןייק ז8א ,ןָא ןעזייוו ןעמַאטלוז
 רעד ןופ ,רומ ןימַאשזדנעב רָאסעּפָארּפ .להעמ רעטּפוצַאב רעד ןופ
 םעד ןהעז טלָאװעג טָאה ,ןיצידעמ עשיּפָארט ןופ לוקס רעלוּפרעוװיל
 רעכילריטַאנמוא רעד ןוא להעמ רעכילריטאנ רעד ןופ דיישרעטנוא
 סעּפורג ייווצ ןעועדָאה ןעמונעג רע טָאה ,להעמ "רענהעש , ,רעסייוו
 -ריטַאנ רעד ןופ טיורב ןעבעגעג רָאנ רע טָאה עּפורג ןייא : ךעלעביימ
 םוש ןהָא ,עסייוו יד רָאנ רערעדנַא רעד ןוא ,להעמ רענעצייוו רעכיל
 | - -ןעלַאפ ץעדייב ןיא ןעגנושימוצ ערעדנַא

 ןעבױהעגנַא עּפורג להעמ עסייוו יד טָאה םורַא ןעכַאוו רַאּפ ַא ןיא
 ןעזָאלבעגנָא ןעסעזעג ,ךעלסיפ יד ןיא ךאװש ןערָאװעג ,גָאוװ ןערילרַאפ
 -עגמוא ןוא ןערָאװעג טריזילַארַאּפ ךילדנע ןענייז ןוא טרעטיצעג ןוא
 ךילהערפ ,קראטש ןוא טנוזעג ןעוועג זיא עּפורג עטייווצ יד ןוא ; ןעמוק
 -ָארּפ עכלעזַא ןוא .הלח רעצרַאװש רעד טא ןופ גָאט ַא טבעלעג ןוא
 תויח יד :תואובת עגירעביא יד טימ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סעב
 .יד ףיוא ,ןעּפױרגלרעּפ עסייוו ףיוא טבעלעג ןעבָאה סָאװ ,לעגייפ ןוא

 ףיוא ,זייר רעסייוו רעד ףיוא ,(םטוָא דלוָאר) רעבַאה עמעוועבַאראב

 להעמ עזורוקוק רעשלַאפ ףיוא ,(ךעלּפײרג-ענַאמ) ַאנירַאּפ רעסייוו רעד -
 .ןעטינשעגּפָא טכעלש עלא ןעבָאה (88 לעטעלב)

 יד ףיוא ןעבָאה לעגייפ ןוא תויח סעּפורג ערעדנַא ,טרעקרַאפ ןוא

 טנעצַארּפ טרעדנוה ןעכילרימַאנ רעייז ןיא רָאנ ,תואובת עגיבלעז

 יו ,טנוזעג ןעוועג ןוא טייצ עטמיטשאבמוא ןא טבעלעג ,דנאטשוצ

 .ןייז וצ ףרַאד סע

 ױטקָאד ערענָאיצולָאװער ,עיינ עּפורג עטנַאמרעד-ןעביוא יד ןעוו

 ןעזייוו ןוא ,טלהעצרעד טציא זיב ןעבָאה רימ סָאװ סָאד טא ןענָאז םיר

 רעדָא ןעביולג ייז ןעמ ןַאק ,קנַארק טייהשנעמ יד זיא רַאפרעד זַא ןָא

 ןעטעטיזרעווינוא עגיטנייה יד זַא ,עקַאט רימ ןעסייוו טקַאּפ סלָא .םינ



 97 | | | | זייּפש עכילריטַאנ

 רַאפרעד ןוא םירױטקַאד יד םָא ןופ ןעגנוניימ יד ןיא טינ ךָאנ ןעביולג
 עכלעוו ,םירױטקָאד עיינ רעטנעזיוט ןוא רעטנעזיוט סיורא ןעמוק
 -ַארַאב ןעגעוװ ןעקנאדעג עיינ יד טָא ןופ טרעהעג טינ וליפא ןעבָאה
 יד םִא ןערעה וצ טינ סעיינ ןייק רָאג זיא סע ןוא ,זייּפש עטעוואב
 סע סָאװ טסע, :ןעטנעיצַאּפ עקנארק ערעייז וצ ןענָאז וצ םיריױטקָאד
 "!םליוו רהיא סָאװ טסע, "!ךייא טלעפעג

 ןענייז טכערעג זַא ,עזייואב גונעג ָאד ןיוש ןענייז סע רעבָא
 ןעבָאה ייז לייוו ,טיילסטפאשנעסיוו עלעקּפוק עניילק סָאד טא עקאט
 וצ ױזַא ,טנאה רעד ייב בננ םעד טּפַאכעגנָא ןעלַאפ ענעדיישראפ ןיא
 -עּפסקע ערעייז ןופ ןעטַאטלוזער יד .תמא םעד ןעזיוורעד ןוא ,ןענָאז
 -ײלּפָא טינ ןעמ ןָאק ןעשנעמ טימ וליּפַא ןוא תויח טימ ןעטנעמיר
 ,"ענעשעק, רעד ןופ ּפָא טגנעה סָאװ ,טלעוו עשלַאפ ַא רָאנ .ןענעק
 ןערילרַאפ וצ ארומ ןעבָאה ןעגנוטייצ .ץתמא יד טָא ןענעקיײלּפָא ןָאק
 ארומ ןעכָאה ןעטעטיזרעווינוא ; ןעמ טגייוושרַאפ ,סטנעמזײטרעוװדַא יד
 ילעב ערעייז ,םטסָארט עסיורג יד ייב ןייז וצ ןח אשונ ןערעהוצפיוא
 ,רעטנעזױט עכילטע הנתמ א לָאמ עלַא ןיירא ןעקיש סָאװ ,תובומ
 עייג יד טָא ןענַאק םעד בילוצ טָא ןוא .עדי אלכ ךיז ייז ןעכַאמ
 -רַאפ טינ ,ןעזיוועגנָא ןעבָאה סעבָארּפ ענעדיישראפ יד סָאװ ,ן'תמא
 ןעקיטשראפ טינ טרָאפ ןעמ ןָאק תמא םעד רעבָא .ןערעוו טיײירּפש
 עיינ יד טָא טימ ןָא זייווכעלסיב טרָאפ ךיז טקעמש םלוע רעד ןוא
 רעד טָא ןיא רענָאיּפ ןעמשרע םעד ,ילייוו .רד קנַאד א ,ןעקנַאדעג
 ,טיילססטפאשנעסיוו ערעדנַא ךָאנ קנַאד ַא ןוא ,עגַארפ-זייּפש רע'תמא
 ןוא ןעלקיטרַא-סגנוטייצ ,רעכיב ענייז טימ ןעקקעמ דערּפלַא קנַאד ַא
 | | ,סעיצקעליָאידאר

 סָאװ ,ךעל'השעמ ע'תמא רָאּפ א ןעלחעצרעד רימ ןעלעוו םָא ןוא |
 עמעוועבאראב טימ סעבָארּפ יד טָא ןופ רָאּפ ַא ייב טריסַאּפ ןעבַאה

 ,תואובת

 ירעב-ירעב

 -וצ ןאּפאי ןיא ךיז טָאה המחלמ רעשיזענַאּפַאיײ-שיסור רעד ןיא
 טרָאד ןענייז ןעשנעמ עכלעוו ןופ ,טייחקנארק עכילקערש ַא טליּפש
 .עירעלָאכ ןימ א יו דַארג ןעוועג זיא סָאד .ןעגילפ יד יו ,ןעלַאפעג
 -ידעמ יד .תואופר גידנעכוז ,םילכ יד ןופ סיורא ןענייז םיריוטקָאד יד
 טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה טלעוו רעצנאג רעד ןופ עיסעּפָארּפ עשיניצ
 יא יז ןעמ טָאה "ירעב-ירעב  .טייחקנַארק רעיינ רעד טָא טימ
 .ןעפורעגנָא שיזענַאּפאי

 ןיא ,ןאּפאי ןיא ז8 ,ןעלחעצרעד רעהירפ רימ ןעפרַאד ָאד רעבָא
 ,זייר ןעשנעמ יד ןעסע ןעלזניא רעניּפיליפ יד ןיא ןוא (יַאטיק) אניכ
 לעסיש 8 ןעמ טגנאלרעד גָאט ַא לָאמ יירד .טיורב ןעסע רימ יו
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 ױזַא רעבָא ,ונ .טיורב ןעבאל םעד ןעמ טגנַאלרעד זנוא ייב יוװ ,זייר
 ,לעטייה ןעלעג םעד טימ ןיורב ,ךילריטאנ ןעוועג זיא זייר יד יוו גנַאל
 ױזַא ןוא רופלָאס םעד טימ ,ןעזייא םעד טימ ,ןעטנעמעלע עלַא יד טימ
 .טסואוועג טינ "ירעב-ירעב ,, ןייק ןופ רעקלעפ יד םָא ןעבָאה ,רעטייוו
 ךיוא טרָאד ןעמ טָאה םזילַאטיּפַאק ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ רעבָא
 -יורד יד ּפָארַא טמענ ןעמ יו דלַאב ױזַא זַא ,טקאפ םעד ןענופעגסיוא
 לייוו ,ןהעטש טינ גנַאל ןיוש יז ןָאק ,זייר רעד ןופ יורמש עגידנעפ
 ,תואובּת ערעדנַא ןופ העירז יד סָאװ עגיבלעז סָאד טוט העירז רהיאי
 ןעמ .זייר יד רעביא טםרהיפ ןוא ןעצָארּפש ןָא טביוה יז :ךילמענ
 יד רעבָא .ןעגימרעפוצ לָאמ ַא ףיוא לעסיבַא רָאנ ךיוא טרָאד ףרַאד
 זיר לעסיבַא ןופ .טינ עטכישעג אזא ךיז טניול ןעטסילַאטיּפַאק
 יז ףרַאד ןעמ .ןעכַאמ טינ סנעגעמראפ ןייק ןעמ ןָאק לָאמ א ףיוא
 ײב .רעדנעל ערעדנַא טימ ןערירוקנָאק ןוא ,ןעקישוצ ןוא ןעלָאמנַָא
 רָאנ ןעסע סנעשנעמ ןייק טינ ךיוא זייר זיא ןעטסילַאטיּפַאק ענעי
 וצ םוא ןוא .ןעטיפָארּפ ןעכַאמ וצ ףיוא "הרוחס , ץלַא רַאֿפ רעהירפ
 ןעביױהעגנָא ןעמ טָאה ,ןחעטש ןענָאק טעוװ הרוחס יד זַא ,ןערעכיזרַאפ
 ןוא ןעלארענימ עגיטכיוו יד ןוא העירז יד ,ןעיילק יד ןעמענוצסיורא
 ןעשאװעג ךָאנ יז טָאה ןעמ ."ןהעש , ,סייוו ןערָאװעג זיא זייר יד
 .גיױא סָאד ןעּפַאכרַאפ ןוא ןעצנַאלג ןעמונעג טָאה יז זַא ,טרילָאּפ ןוא
 ,"םענהעש , םעד וצ טּפַאכעגוצ ךיז ןעבָאה ןעשנעמ עגיטרָאד יד ןוא
 עײנלעגַאּפש א רָאג ןעוועג זיא טָאטלוזער רעד ןוא ,ןעסע ןעסייוו
 .סיסוָאדיסע ,טייקטרעױזרַאפ עשינָארכ ַא ,"ירעב-ירעכ , טייחקנארק

 ןייא .ךַאזרוא יד טכוזעג טלעוו עשיניצידעמ יד טָאה ,טגָאזעג יוו
 .עטייוצ א רעטייווצ א ,עירָאעט אזַא טכַארבעגסיױרא טָאה רָאטקָאד
 -קימ ןימ רעיינ ַא טעוואיעג ךיז טָאה סע זַא ,ןעגירשעג ןעכבַאה עליפ
 סעּפע זא ,ןעטּפיױהאב וצ ןעכױהעגנָא ןעבָאה ענינייא רעבָא .בָאר
 -עג סָאד ןעטלַאהרעטנוא טינ ןַאק סע ןוא ,ןעסע ם'קלָאּפ ןיא טלהעפ
 ,טנוז

 -יּפש ןעשיזענַאּפַאי 8 ןיא (עצירעשדלעפ א) סריונ א זיא ָאד ןוא
 סע סָאװ ,סָאד טָא עקנארק יד ןעבעג וצ ןאלּפ א ןעלאפעגנייא לָאט

 -עג עקנארק יד טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,זייר רעפייוו רעד טלהעפי

 ןוא ,ןעיילק-זייר ךעלעפעל ןעבעג ןעבױהעגנָא ייז טָאה יז .םעװעדַאה

 .ןערעסעב וצ ךיז ןעביױהעגנָא ןעבָאה ייז -- ! רעדנואוו רעביא רעדנואוו

 -ױטקָאד רָאּפ ַא ןוא טײרּפשרַאפ םאזגנַאל ךיז טָאה סעיינ יד טָא

 טלָאװעג ךיז ןעבָאה ,ערעדנַא ןוא ןָאראא .רד ,רעזהערפ .רד ,םיר

 יד ןיא ,ַאלינַאמ ןיא לָאטיּפש א ןיא ייז ןעבָאה ,ןעגייצרעביא גיטכיר

 -ַאַאטש עטנינייארַאפ יד וצ טציא ןערעהעג עכלעוו ,ןעלזניא רעניּפיליפ
 ,טדערעגנייא רשּפא רעדָא ,ןעגנודעג ןעבָאה ייז :סָאװ טָא ןָאטעג ,ןעמ

 -פופ .סעבָארּפ ןעכַאמ ךיז ףיוא ןעזָאל וצ רעטײברַאןהַאב טרעדנוה

 טעװעדַאהעג ייז ןוא (דרָאװ) עטַאלַאּפ ןייא ןיא טנעלעג ןעמ טָאה גיצ

 טָאה ץעּפורג עטייווצ יד ןוא ;זייר "רענהעש, ,רעסייוו רעד טימ רַאנ
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 ףיא רָאנ ןעטלאהעג ייז ןוא עטַאלַאּפ רעדנַא ןא ןיא טגנעלעג ןעמ
 גיטכיר ייז ףױא ןענַאה םירױטקַאד יד .זייר רעניורב ,רעכילריטַאנ
 יז םוא ,ןעמוקנָא טינ ייז וצ לָאז ןעסע רעדנַא ןייק זַא ,טסַאּפעגפױא
 .ןעגייצרעביא גיטכיר ןענַָאק ךיז ןעלָאז

 ןעביוהעגנָא הרבח זייר עסייוו יד ןעבָאה םורא ןעכָאװ סקעז א ןיא
 יד :"ירעב-ירעב , רעכילקערש רעד ןופ םינמס עלַא ןעגייצוצסיורא
 ,ןעקירדוצ םייב ךילצרעמש ןוא קנַארק ןעוורענ יד ,ןעלָאװשעג ןעינק
 טּפַאלקעג טָאה סלוּפ רעד ,טהערּפשוצ ןעגיוא יד ןופ ןעלּפַאצרַאװש יד
 ןעבָאה טייל יד .וו .זַא .א גוצלענש ַא יו ןעּפָאלעג ןוא רעמַאה ַא יו
 .ףוס םוצ טנעהָאנ ץנַאג טרַאּפשעגנָא ןיוש

 ,טסואוועג טינ סטכעלש ןייק ןופ טָאה עּפורג עטייווצ יד רעבָא
 | .םירעיוּפ יד יוו עקאט ,טנוזעג

 ,טזַאלעג טינ עכילקילגמוא ענעי ןעמ טָאה ןעבראטש ,ךילריטַאנ
 ןעמ טָאה רהיא טניימ סָאװ טימ ,ונ .ןערירוק ןעמונעג ייז טָאה ןעמ
 רָאג רעבָא ?רשפא קיײטּפַא רעד ןופ תואופר יד טימ ? טלייהעג ייז
 ןעמ !ןעבעגעג טינ ייז ןעמ טָאה ןיצידעמ ןעּפָארט ןייק וליפַא !טינ
 ץ'תמא יד עקַאט ןוא ,זייר רעד ןופ ןעיילק ןעבעגעגנייא זיולב ייז טָאה
 יד ןופ ןעסירעגסיורא ייז ןעמ טָאה זייווכעלסיב ןוא ,ךיוא ןיילַא זייר
 .ןערָאװעג טנוזעג ןענייז ייז ןוא תומה-ךאלמ ם'נופ סמירָא

 עיטרַאּפ עטנוזעג יד : תורצוי יד ןעטיבענרעביא ןעמ טָאה ָאד ןוא = |
 ןיא ןוא .זייר רעסייוו רעד ףיוא ןעוועדָאה ןעמונעג טציא ןעמ טָאה
 םינמס עלַא טימ קנארק ןענעלעג ייז ןענייז ןעכָאװ סקעז עגיבלעז יד
 זַא ,רעטייו ךָאנ ךיז ןענייצרעביא וצ םוא ןוא ."ירעב-ירעב , ןופ
 -נָא טינ זיא סָאד זַא ןוא ,ןעבָארקימ ןופ טינ ,טייהקנַארק 8 זיא סָאד
 ןייא ןיא עקנַארק יד טימ טגעלעג עטנוזעג יד ןעמ טָאה ,דנעקעטש
 -עג עקַאט ןענייז עטנוזעג יד ןוא ,רעדיילק ערעייז טשימעג ,טעב
 רעד וצ רעכילרימַאנ ןוא .קנארק עקנַארק יד ןוא טנוזעג ןעבילב
 טימ טרירוקענסױא ךיוא עיטרַאּפ יד טָא ןעמ טָאה טייצ רעגיטכיר
 סע רעכלעוו ןיא ,זייר רעניורב רעד טימ -- ןיצידעמ ןעגיבלעז םעד
 טימ ןעיילק יד ,רופלָאס רעד ,רָאּפסָאפ רעד ,םויסַאטָאּפ רעד ָאד זיא
 .וו .זַא .א סנימַאטייײװ יד

 טפרַאדעג ןעוועג טלָאװ לַאפ רעד טָא זַא ,טינ רהיא טקנעד ,ונ
 רעבָא ?זייּפש ןופ ןינע םעד ןיא עיצולָאװער עגידלַאװג ַא ןעכַאמנָא
 םינ ןופרעד זיא רענייק .טקיטשרַאפ סע טָאה ןעמ !טינ ךיז טקערש
 -עג ןעוועג הלילח ,רהיא טהעטשרַאפ ,טלָאװ סע .ןערַאװעג רָאװעג
 לייוורעד עקַאט ןעטלָאװ ןעשנעמ ןוא ןעלחימיזייר עכייר יד טדַאש
 ןופ ןַאטעג טכארט א ןוא קסע ןַא ןהעטשרַאפ וצ ןעבױהעגנַָא ןעוועג
 .ןעזָאלרעד טרָאטעג טינ ןעמ טָאה סָאד ןוא .ךיוא תואובת ערעדנַא יד
 ןעוועג זיא ,ןערָאװעג אי ןַאד זיא סָאװ ,שינערעקרעביא עגיצנייא יד
 -םגנוריגער ערעדנַא ןוא ןעלָאטיּפש ,עשינגנעפעג רעניּפיליפ יד ןיא
 טלָאמאד טָאה רַאטַאנרעבוג רענַאקירעמַא רעד לייוו ,ןעטלַאטשנַא
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 טינ טרָאד ןיוש לָאז זייר עסייוו ןייק זַא ,להעפאב ַא טזָאלעגסיורא
 ,1910 רהָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןערעוו טכַאדעג

 ױזַא זיא ,ןיירא טלעוו רעד ןיא סיורא אי זיא סָאװ ,לעסיב סָאד
 סָאד ןוא ,ןענעקרעד טנַאקעג טינ סע טָאה ןעמ זא ,ןערָאװעג טהערדוצ
 .ןעטסילַאטיּפַאק-להעמ ןוא -זייר יד טדַאשעג גינעוו רָאג םוראד טָאה
 רעד טדערעגנייא סטנעמזייטמרעװדַא ןוא אדנאגאּפָארּפ טימ טַאה ןעמ
 רעסָאװ ,יַא .זייר ןופ טמוק סָאד --- "ירעב-ירעב, זַא ,טלעוו רעצנַאג
 ןוא זנוא ןעד סָאד טרַא סָאװ ,ונ .טגָאזעג טינ ןעמ טָאה סָאד ,זייר
 עלעג ענעי יוז ,טינ זייר ןייק ךָאד ןעסע רימ ?רעדנעל עגירעביא יד
 מינ טכַאמ סָאד ,אי ןיוש ןעסע רימ סָאװ ,לעסיב סָאד !ןעשנעמ
 ןייא ןיא סעיינ יד טָא זיא םורָאד ןוא ,ןעמאש טינ ןַאק סָאד ,סיוא

 -ניײרַא סָאד זיא ױזַא טָא ןוא .סױרַא ןערעדנַא ם'נופ ןוא ןיירַא רעיוא
 ןוא ,זנוא רַאפ טייקגיניילק א סלא ןיירַא ּפָאק ןיא ןערָאװעג טצירקעג
 יירעב זַא ,גָאט ןעגיטנייה ן'זיב ןעבילברַאפ גנוניימ יד זיא ױזַא טָא
 ןייק ןיא ןעמ טָאה תמא ץ'תמא םעד .ןעסעיזייר ךס ַא ןופ טמוק ירעב

 יד לייוו ,ןעגנערבניירא טנָאקעג טינ לַאנרושז רעדָא גנוטייצ םוש

 זיא םע ןוא ,ייז רעביא ןעגנַאהעג טָאה טנעמזײטמעוװדַא ןופ שטייב

 טָא סרעמרָאפעריזייּפש עלעקּפוק םעניילק םעד רַאפ ןעבילבעג זיולב

 טָאד ןוא גימכיר ןעשטייטסיוא ןוא ןעטײרּפשרַאפ וצ טײהרַאװ יד

 2 | י .עקאט ייז ןעומ

 .רעכילטױט רעד ןופ ליּפשייב ןעמייוצ א רחיא טָאה טָא ןוא

 רימ סָאװ ,עידעגַארט יד .תואובת עטעװעבַארַאב ןופ טייקכילדעט

 -עגּפָא ענעי ןיא טליּפשעגּפָא טינ ךיז טָאה ,ןעלהעצרעד טציא ןעליוו

 ,ָאד טָא רָאנ ,זיר ךס א טסע ןעמ ואוו ,רעדנעל-חרזמ ענענַאמש

 ךילמענ ,אקירעמַא רעטריזיליוויצ ,רעכייר רעד ןיא ,זנוא ייב ץעקַאט

 דערפלַא .רמ יוװ ,שינגנעפעג ןעסיוועג א ןיא ,טַאַאטש יּפיסיסימ ןיא |

 | ,זנוא טלהעצרעד ןעקקעמ

 .שינננעפעג יּפיסיסימ יד

 "ירעב-ירעב ,, רעד ןופ לַאּפ םעד ךָאנ ,רעטעּפש רהָאי ריפ-יירד ַא .

 -לעוו ןופ ,תאלח ַא טליּפשוצ הטוַאס רעזנוא ןיא ךיז טָאה ,1914 ןיא

 "ַארגעלעּפ, .ןעגילפ יד יו ןעשנעמ ןעלַאפעג ךיוא ןענייז סע רעכ

 יז ןענַאװ ןופ ,טסואוועג טינ טָאה רענייק .ןעפורעג ָאד יז ןעמ טַאה

 םירױטקָאד יד .זיא יז רעטקארַאכ רעסָאװ ןופ ןוא ,ןעמוקעג זיא

 "ניפ ןעבַארג ן'טימ טכַאמעג ןוא ןעגיוא יד טימ טצָאלגרַאפ ןעבָאה

 ןיא לייוורעד ןעבָאה ןעשנעמ ןוא ,טעיירבעג ןוא טריטנעמונרַא ,רעג

 ןענייז ךױא ָאד ןוא .ןעבעל ן'טימ טנעגעזעג ךיז םירוסי עכילקערש

 ןוא ,טעװַאיעג ךיז טָאה בַארקימ רעיינ ַא םעּפע זַא ;ןעגנוניימ ןעוועג

 יו ,םָאד טָאה ןעפלָאהעג רעבָא ,ןעקיײטּפא יד טגידעלעגסיוא טָאה ןעמ

 .סעקנַאב ןעטיוט ַא
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 -יילגרַאפ א ןעכאמ טנַאקעג םיריוטקָאד יד ןעבָאה יו ,עקאט ןוא
 -גינעוו ןעמ טָאה ,סנעטשרע ?רעניּפיליפ יד ןופ לַאפ םעד טימ גנוכ
 -אב ןעביוא ןענייז סָאװ ןעכַאזרוא יד רעביא ,ןופרעד טסואוועג סָאװ
 לַאנרושז רעשיניצידעמ א סעּפע ביוא ,סנעטייווצ ןוא ,ןערָאװעג ןעבירש
 ַאט ,טלעדנאהאב אי "ירעב-ירעב , רעד טימ לַאּפ םעד ןעגעוו טָאה
 ױזַא ?ןענעייל טימ ןעבענוצּפָא ךיז טייצ ןעבָאה םיריױמקָאד לעיפיוו
 יד ןָא דלאב ךיז טביוה ,טעמיזרעווינוא ם'נופ םיורא טמוק ןעמ יו
 עדוי ימ זומ ןעמ .עקיטקארּפ ךָאנ שינעגָאי יד ,הנויח ךָאנ שינעגָאי
 ,רעגימכיו ַא זיא ןעמ זַא ,לעטשנַא ןֵא ןעכַאמ וצ םוא ,ןָאט סָאװ
 -ַאּפ יד ףיוא קורדנייא ןעפיט א ןעכַאמ וצ םוא ,רָאטקָאד רעכייר
 -יוא ןַא ןעפיוק ,טעניבַאק ןעכייר א ןעריפַאטשסיוא זומ ןעמ .ןעטנעיצ
 .ןעטּפױהַאב דלַאב סָאד ןענָאק עלַא טינ ,ונ .ךיז ןופ ןעזָאלב ,ליבַאמַאט
 םנעה יד ןיא ןעבעגרעביא ךיז ,ןעסיוועג םעד ןעצעזרַאפ טּפָא ןעמ זומ
 ןעקנעד ןיוש ןעמ ןַאק יו ,ןַאד ןוא ,סרעדניש-טיוה ןופ ,סרערעכואוו ןופ
 ?עיסץעּפַָארּפ רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ןעסיוו ןוא ןענעייל ןופ

 -קעװַא רעסעב לעיצנַאניפ רשפא זיא רָאטקָאד ּפיט רעטייווצ ַא
 רע רעבַא ,שינעהערדיּפָאק עגיזָאד יד טָא טינ טָאה רע .טלעטשעג
 טעמיזרעווינוא ם'נופ ןעמוקעגסיורא טינ זיא סָאװ ,ּפיט םעד ןופ זיא
 ,ןעריטַאולּפסקע וצ יז רָאנ ,טייהשנעמ רעקנַארק רעד ןעניד וצ םוא
 םיירפאב זיא רע יוװ דלַאב ױזַא טָא ןוא .גָאט א רהיא םיוא ןעבעל וצ
 א םינ רפס ןייק ןיא ןיוש רע ליוו ,ןענרעל ןופ ךָאי ם'נופ ןערָאװעג
 וצ ןעבעגרעביא ךיז ןוא ןעטרָאק ןיא ןעליּפש ,דלעג ןעכַאמ .ןָאט קוק
 .רעטנַאסערעטניא םהיא זיא ןעבעל ןעכילהערפ םעד

 .ףרַאד ןעמ סָאװ טינ ןענעייל םירױטקָאד ןעּפיט ייווצ יד טָא ןוא
 ,ךיוא םיריױטקָאד עטסנרע ,ענעבעגרעביא ןַארַאפ סיוועג ןענייז םעי

 .ןעטנעיצַאּפ ערעייז ןופ ענַאל יד ןעצרַאה םוצ טנעהָאנ ןעבָאה עכלעוו
 -ַאד ם'נופ ּפָא טרָאפ עיסעּפָארּפ רעייז טימ ןעגנעה ייז יו ױזַא רעבָא
 ןענַאק ,רָאטקָאד טרָאס ןעטייווצ םעד טימ ןערירוקנַאק ןעזומ ןוא ,ראל
 שינעגַאי רעד ןיא ןוא .טכילפ ע'תמא רעייז ןָאט גידנעטש טינ ייז
 וצ טייצ ייז ןופ גינעוו ץנַאג ךיוא ןעבָאה עיצנערוקנַאק רעד ןיא ןוא
 | .ןענעייל

 ,ןיצידעמ יד ןעוו זַא ,קנַאדעג םוצ זנוא טרהיפ עגַאל יד טָא |
 ,טנעה ם'גנוריגער רעד ןיא ןענַאטשעגניײא טלָאװ עירָאטקָאד יד .ה .ד
 ןעחעטש סיפָא טסָאּפ רעד ,סלהוקס קילבָאּפ יד ,יוויינ יד ,ײמרַא יד יו
 טלָאװ רַאטקַאד 8 !ןעמעלַא רַאפ ןעוועג טלָאװ סָאד טוג יװ ,ןייא
 -ימקארּפ טרָאמעג םינ ןוא גנוריגער רעד ייב ןעניד טזומעג דלַאב
 םיירפאב םהיא טלַאװ רעכלעוו ,ןיול ןעטוג ַא גידנעגירק ,ןיילא ןעריצ
 ּפָאק ןעיירפ ַא טימ טנַאקעג טלַאװ רע ןוא ,הסנרּפ תוגאד ץלַא ןופ
 טלָאװ עטכישעג יד .ןעקנארק םעד ןעניד וצ ןעבעגרעביא ךילרחע ךיז
 -כיו זיא קלָאפ ןופ עקנארק יד ןעניד .ןעוועג שטרעדנַא רָאג ןַאד
 -ענעג יד ןערעוו ךָאד ןוא ,תומחלמ ןערהיפ וצ יו דנַאל א ןיא רעניט
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 םורָאװ .סופקול ןעטסערג ןיא ןעטלאהעגסיוא ןעריציּפָא יד ןוא ןעלַאר
 ? םיריוטקָאד יד טימ ךילגעמ טינ ןעד סע זיא

 יז טלָאװ ,רענריב עקנארק יד וצ סערעטניא-סגנוריגער אזַא טימ
 ןוא ןעביל סָאװ ,עכלעזא ,םירױטקַָאד עגיהעפ טכועזג רָאנ עקַאט ןַאד
 יד ,עגיחעפמוא יד ,ערעדנַא יד ןוא ,עיסעּפָארּפ רעד וצ ךיז ןעניוט
 ,ןערָאװעג טריקַארברַאפ ןעטלָאװ ,עלעיּפיצנירּפמוא יד ,עכילרהעמוא
 סָאד ןעגיוז סָאװ ,םיריױטקָאד עכלעזַא טאהעג טינ ןעטלָאװ רימ ןוא
 טא !עקנַארק יד ןופ ,ענעלַאפעג יד ןופ ?ןןעמעוו ןופ ךָאנ ןוא -- טולב
 .ןעיורמרַאפ טינ ןיירא טנעה יד ןיא ןעבעל סָאד רָאג ןעמ רַאט עכלעזַא

 .ךױא תובומ ערעדנא טכארבעג טלָאוװ ןיצידעמ-סגנוריגער יד
 ַא ראפ ,גנוריגער רעד ייב טנידעג עלַא ןעטלָאװ םיריױטקָאד יד ןעוו
 ,םהַאנסיוא ןַא ןהָא ,ןעשנעמ עלַא ןעטלָאװ ,ןיול ןעדנעגינעג ,ןעטוג
 רעפּפָא עגיטסיזמוא ןוא ,ףליה עשרָאטקָאד טימ טנערָאוװאב .ןעוועג
 ראלָאד רָאּפ יד ָאטינ זיא סע לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןעלַאפעג טינ ןעטלָאװ
 -קָאד ַא ןעגירק טנַאקעג ןעמ טלָאװ טכַאנ ןוא גָאט .רָאטקָאד ן'רָאפ
 זיא םוטנעגייא ןעוו ,טיילרעייפ יד טציא טגירק ןעמ יוװ דַארנ ,רָאט
 .רעדניק יד רַאפ רערהעל טגירק ןעמ יו ;הפרש א ןופ רהַאפענ ןיא
 ןוא ,ןערָאװעג טרָאּפשראפ ןעטלָאװ סעמַאמ עמירָא ןופ םירוסי גונעג
 רעד רַאפ ןערעוו וצ יורג טרעהעגפיוא ןעטלָאװ ּפעק ערעייז ןופ גונעג
 ןענייז ,עלעגיוו ם'דניק ןעקנַארק םייב טכענ יד ךרוד גידנעציז .טייצ
 -ָאד ערעווש יד ןעמענ וצ ואוו טינ ןעסייוו סָאװ ,סעמַאמ גונעג ןארַאֿפ
 .ןעטסָאקּפָא טנייה ףרַאד רָאטקָאד-טַאװירּפ ַא סָאװ סראל

 -מוא רע'סואימ רעד ןופ ןעדייל וצ טרעהעגּפיוא ךיוא ןעטלָאװ רימ
 ןייז קעװַא טיג רָאטקַאד רעניהעפ-תמא ,רעסיורג ַא זַא ,טייקגיטכערעג
 ,עכייר יד ייב (סעקטָאיננַאנ) ןעגיוא-רעניה יד גידנערירוק טנַאלַאמ
 -כַאנרַאּפ ןערעוו עמירָא יד ייב ןעטייחקנַארק עכילרהעפעג יד ןעוו

 -טינ רעדָא סעקילַאק ןופ טנעה יד ןיא ןיירא ןעלַאפ ייז רעדָא ,טניסעל
 ןַאק טנעיצַאּפ רעטשרע רעד לייוו רַאּפרעד רָאנ ,םיריױטקַאד עטמינעג

 .םינ רעטייווצ רעד ןוא ןעלהָאצאכ טוג
 םיריױטקָאד ךס א ןעטלָאװ ,גנוריגער רעד ןופ ןיול ןעטוג ַא טימ

 ןוא ,סרעגנילק יד רַאפ חמשנ יד ןעפיוקרַאפ וצ ןויסנ םעד ןעריולרַאפ
 ןעטנעיצַאּפ יד ןופ רעמורא ןעטניח ןעלדניוושאב עגירעדינ סָאד טָא
 טסיטנעד רעד ,טסיטנעד םעד רחסמ וצ טרַאש רָאטקָאד רעד ואוו

 יז רעקײטּפַא רעד ןוא ,רעקײטּפַא םעד רָאטקָאד רעד ,רָאטקָאד םעד

 ךיז טלייט ןעמ ,"סהיפ טילּפס, ןעמ ,רהיא טהעטשרַאפ ,לייוו ,עדייב

 ןעקנארק ם'נופ ץיצַאטַאולּפסקע עליטש יד טָא -- ,םיחיור יד טימ

 .ןעלַאפעגקעװא טלָאװ
 / ליפ ןוא ןיצידעמ-טַאַאטש ןייק טינ ךָאנ רימ ןעבַאה רעדייל רעבָא

 ןוא ,ןייז וצ טפרַאדעג ןעטלָאװ ייז סָאװ טינ ךָאנ ןענייז םיריוטקַאד

 .ץעווינ ןיא ןעגנַאגעג רעניּפיליּפ יד ןופ טקַאפ רעד זיא םורָאד

 ןעגעװ טנעיילעג אי ןיוש ןעבָאה סָאװ ,םיריױטקָאד יד ןליּפַא ןוא
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 גנוכיילגרַאפ א ןעכַאמ טנַאקעג ייז ןעבָאה יו ,"ירעב-ירעכ, רעד
 ךַאד טָאה ןעמ ?טייהקנארק רענעי ןוא "ארגעלעּפ , .רעד ןעשיווצ
 ,זייר ךס א ןעסע ןופ טמוק "ירעב-ירעב, זַא ,טשטייטעגסיוא טרָאד
 -ּפמיס יד ,םינמס יד שטַאכ ןוא ,טפָא ױזַא טינ סע ןעמ טסע ָאד ןוא
 יו עניבלעז יד סעקוועשטשיּפ עלַא טימ ןעוועג ָאד ןענייז ןעמַאט
 | .עזורוקוק ןייק טינ ןוא זייר טרָאפ זייר זיא ,טרָאד

 ןופ ןעטַאַאמש עכילדיז יד ןיא טָא זַא ,ןעצעזוצ רימ ןעזומ ַאד
 רעמירַא רעד ןוא עזורוקוק ךס ַא טסקאוו ןעטַאאטש עטגינייארַאּפ יד
 -עג ןעסע רימ יו ,ןעטקעבעג ענעזורוקוק ליפ ױזַא טרָאד טסע סָאלק
 ליפ ױזַא טרָאד ןעסע ייז .תואובת עגירעביא יד ןוא ץייוו ןופ ןעסקעב
 םתסח ןמ ןוא ,רעיבַארַאסעב יד ןוא סענַאװַאדלָאמ יד יו ,עזורוקוק
 .זײּפש עטסגיליב יד טרָאד סָאד זיא

 ,םיורב ענעזורוקוק ןעשנעמ ענעי ןעסע ןָא ןעטכענ ןופ טינ רעבָא
 רעד ןופ םילכאמ עגירעביא יד ןוא םנוָאקס ,קהעק ינַאשזד ,ךעלצעלּפ
 -םיוא ךיז ןוא ,ןעסעגעג סָאד ייז ןעבָאה תורוד רוד ןופ .להעמ רעלעג
 להעמ עלעג יד זיא גנַאל טינ ָאד זיב רעבָא .רחיא ףיוא טעװעדָאהעג
 ןיא יז .טנייה זיא יז יו ,שינעמירקכָאנ ןייק טינ ,לחעמ עלעג ןעוועג
 תומהב עטסקראטש יד עכלעוו ףיוא ,האובת רעד ןופ להעמ יד ןעוועג
 טָא ןיא ךיוא .טנוזעג םענעמָאקלָאפ טימ ןעהילב ןוא סיוא ןעסקַאוװ
 ףראד שפנ רעגידעבעל ַא סָאװ ,ץלַא טגעלעגניירא טגיל חאובת רעד
 .ןעבעל טנוזעג א רַאפ ןעבָאה

 ןייק םינ עזורוקוק יד זיא םלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק ַא ןיא רעבַא
 ,זייווכאלסיב ןעלָאמוצנָא ןעטּפיוהאב טינ ךיוא ןעמ ןָאק יז .םהַאנסיוא
 -ניירא ,ךס א ןעלָאמנָא ךיוא יז ןעמ זומ ,ןעטיפָארּפ ןעכַאמ וצ םוא
 ןיא דנאל ץרעביא ןעקישוצ ןוא ךאלדנַאטרַאק ענהעש ןיא יז ןענעל
 ןיב ,גנַאל ױזַא ןהעטש ןענָאק יז זומ םורָאד ןוא ,ןיירא ןעטיילק יד
 .ּפָא ךיוא העירז יד ָאד ךיז טנָאז ןהעטש ןוא .םיוא יז טפיוקרַאפ ןעמ
 רהיא טומ טהעג ןוא ,רוטַאנ רעד ןופ להעפַאב םעד טיול ,טצָארּפש יז
 יד טפרַאװ ןעמ :סעּפע עקַאט רהיא ןעוט ןעלהימ יד ןוא !סעּפע
 ,םויצלַאק רעד ,ןעיילק יד ןעמַאזוצ ןעהעג רהיא טימ ןוא ,סיורא העירז
 .םיקלח עדנעבעג-ןעבעל ,עטשנעבעג עגירעביא עלַא ןוא ןעזייא רעד
 םינמס ןוא ןיאעטָארּפ ן'טימ לַאמכָארק רעד רעביא זיולב ןעביילב םע
 ,סרעכַאמ-טייקרעיוז עלַא ןענייז עכלעוו רעבָא ,םיקלח עכילטע ךָאנ ןופ
 ,טײקטרעױזרַאּפ ןוא .זייר עסייוו יד יו ,לחהעמ עסייוו סָאד יו דָארג
 ,עזורוקוק רעדָא ץייוו ןופ יצ ,זייר רעטעװעבַאראב ןופ טמוק יז יצ
 ןעמ טיג דנַאל ןעדעי ןיא רעבָא ,טייהקנַארק ץעניבלעז יד טגנערב
 .ןעמָאנ רעדנַא ןַא זיולב רהיא

 -נעמ ןוא ןרעטש ןיא טשטַאּפעג ךיז ןעבָאה םירױטקָאד יד ,ָאזלַא
 ָאד ןוא .רעטנעזיוט ערעווש יד ןיא ןעברָאמשעג לייוורעד ןענייז ןעש
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 ןיירא ּפָאק ןיא קנאדעג א ןעלאפעגנייא רענרעבדלָאג ףסוי .רד זיא
 ןוא ,טייהשנעמ רעד טניד סָאו ,םירױטקָאד יד ןופ רענייא זיא רע
 ייווצ גידנעגעלפיונוצ ןוא ,ירעב-ירעב רעד ןופ טסואוועג אי טָאה רע
 עכלעוו ,עזורוקוק רעטעװעבַארַאב ןופ זַא ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ייווצ ןוא
 רשפא ןַאק ,סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא טציא טסע קלָאפ עסיורג סָאד
 ןעמוקעג טינ רָאנ זיא סָאד זַא ןוא ,טייהקנארק עגיבלעז יד ןעמוק
 - -וצסיוא ןעסָאלשאב ןַאד טָאה רע .ןעבָארקימ םינימ עיינ םעּפע ןופ
 .קסע םעד טָא ןעשרָאּפ

 יּפיסיסימ טָאַאטש םעד ןופ רָאטַאנרעבוג םעד וצ קעוװַא זיא רע
 ענייז ןיא ןעבעגרעביא לָאז רע זַא ,ןַאלּפ א טגעלעגרָאּפ םהיא טָאה ןוא
 עכלעוו ,רעכערברַאפ ע'טּפשמ'ראפ טיוט םוצ ןהעצרעפ יד ןיירא טנעה
 ןעסערעטניא יד ןיא .הילת רעד וצ ןהעג וצ ףיוא טרַאװעג ןיוש ןעבָאה
 .ףױראד טמיטשענוצ רָאנרעװַאנ רעד טָאה טפאשנעסיו רעד ןופ
 ץכילקילגמוא יד טָא ףיױא ,ץעזענ םעד טיול ,טָאה ןעמ יו ױזַא רָאנ
 יז ןעמ טָאה ָאט ,סעבָארּפ ןייק ןעכַאמ טנַאקעג טינ טלאוװעג טימ
 גידעבעל ןעמוקסיורא ןעלעוו ייז ביוא סָאד ,ןַאלּפ םעד טנעלעגרַאפ
 .ןעיירפאב ייז ןעמ טעװ ,טנעה סרעגרעבדלָאג .רד ןופ

 ןעמ טָאה סָאװ .ןענַאטשַאב ןענייז ייז ,ךיז טהעטשרַאפ ,ןוא |
 ןעסע !ןעכַאל םוצ ךָאד זיא סע !ןעסע ?טרעדָאפעג ייז ןופ ןעד
 סע זַא ,טינ ךַאז םוש ןייק רעטייוו ןוא ,להעמ ענעזורוקוק ןופ סנעסע

 ַא רימ ךױא !לכאמ םעד טָא ןופ גנוקריוו יד ןעכַאװשּפָא טינ לָאז
 .גָאט ןעדעי ייס יו ייס סנעסע יד טָא ךָאד ןעסע ייז ! טייקרעווש
 זיא ,םנעסע ערעדנַא ןהָא ,ןעטסַאפוצרעטנוא טייצ לעקיטש ַא ןוא ,ונ
 ם'נופ ןעיירפאב וצ ךיז ןעסע טימ !טינ קילגמוא רעסיורג ןייק ךיוא
 ?ןענאטשאב טינ גַאלשרָאפ ַאזַא ףיוא סעּפע טלָאװ רעוו ,טיוט

 יד ןעבָאה ,האיצמ עטסערג יד ָאד ןעּפַאכ ייז זַא ,גידנעביולג ןוא
 רענייא סיוועג ךיז ןעכָאה ייז ןוא ,ןעוועג הצורמ עכילקילגמוא עניזָאד
 -עג ןעטסערג ןטימ ןוא ,סעציילּפ יד רעביא טּפַאלקעג ןערעדנַא םעד
 טָאה ןײלַא רע .רעגרעבדָאג .רד ןופ סעכָארּפ יד ןעביױהעגנָא רעטכעל
 -רעביא ןייז וצ םוא ,ייז ןופ ןעטָארמענּפָא טינ ,טסַאּפענּפױא ייז ףיוא
 ןופ םנעסע יד זיולב ,ןָא טינ ייז טמוק ןעסע רעדנַא ןייק זַא ,טנייצ

 .טפיוקרַאפ לעיצרעמָאק טנייה טרעוו יז יו ,לחעמ רענעזורוקוק רעד

 8 ןיא .טכאלעג עכילקילגמוא יד ןעבָאה גנַאל טינ רעבָא ,ונ

 ,ןערעוו וצ גידעמוא קראטש ןעבױהעגנָא ייז ןעבָאה םורא ןעכַאוו רַאּפ

 עלַא טלעקיווטנא ייז ייב ךיז ןעבָאה טייצ ןעכָאװ סקעז א ןיא ןוא |

 .םינ טָאה רָאה ןייק ןוא ,ארנעלעּפ רעכילטיוט רעד ןופ ןעמַאטּפמיס

 יז זַא ,ןעמילעג ױזַא ןעבָאה ייז ..ירעב-ירעב ךעד ןופ טלהעפעג

 טלָאװעג רעסעב ןעבָאה ייז ;םימחר ןעטעב ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה

 -ַאמ וצ ךיז גנַאל ױזַא רעדייא ,הילת רעד ףיוא ןעברַאטש לָאמַא טימ

 ,דרָאמטסבלעז ןהעגאב וצ טכוזעג רַאגָאז טַאה ייז ןופ רענייא .ןערעמ
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 ןופ םירוסי עכילקערש יד ןעגָארטוצרעביא דנאטשמיא גידנעייז טינ
 | .טייהקנארק רעד

 -רענ יד זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה רעגרעבדלָאג .רד ,ןעצרוק ןיא
 "ירעב יד יו עניבלעז סָאד זיא ,ַארנעלעּפ יד טָא ,טייהקנארק-ןעוו
 -קנארק ערעדנא ערעזנוא ןופ עפוטש עכיוה ַא זיולב זיא יז ןוא ,ירעב
 ,סיטײרינילַאּפ ,ךילמענ :ןעמענ ךס א טימ ןָא ןעפור רימ סָאװ ,ןעטייה
 .א אינעטפארווענ ,טיײקמירָאטולב ,אימינַא-סָאשינרעּפ ,םיסוָאדיסא

 | וו .זַא

 מייל יד טָא ןופ עטעיד יד טרעסעברַאפ ,ךיז טהעטשרַאפ ,טָאה רע
 .א עזורוקוק עגיטכיר ,ןעטכורפ ,ןעסנירג יוװ ,ןעזייּפש עטנוזעג טימ
 ןעבעגעג ןעדעי ייז טָאה ןעמ .ןערָאװעג טנוזעג ןענייז ייז ןוא .וז .זַא
  ,טײרפַאב ייז ןוא דרעפ ַא ,הוק ַא טימ דנַאל לעקיטש ַא

 -רַאפ סָאװ-גינעוו ךיוא זיא טקאפ רעגיזָאד רעד טָא ןליפַא רעבָא
  ?ןעטײרּפשרַאפ ןעד םהיא לָאז רעוו .םלוע ןעשיווצ ןערָאװעג טיירּפש
 ?ןענַאז םרעזייטרעװדַא עכייר יד ןעטלָאװ סָאװ ,ונ ?ןעגנוטייצ יד
 -עגניירא םינ ץעגרע ןיא טקאפ םעד ןופ זיא טרָאװ ןייק ןליּפַא ןוא
 -עג ךױא תמא דעגיזָאד רעד טָא זיא ןפוא ן'ַאזַא ףיוא ןוא .ןעמוק
 | .ןעפָאלש ןעגנַאג

 .ןַאד טָאה ,ןעקקעמ זנוא טלהעצרעד ,גנורינער רענָאטגנישַאװ רעזנוא
 - ליפוצ ןופ טייקכילדעש רעד ןעגעוו (ןימעלוב) עלעכיב ַא טזָאלעגסיױרא
 -להימ עטּפָאכ עצנַאנ א ןיא דלאב עקַאט ןוא .תואובת עטּפיזעג
 -עגנַא ןעבָאה ןוא ןָאטגנישַאו ןייק ןעּפָאלעגּפױנוצ ךיז םיטַאבעלַאב
 ןוא ,"סיוא ןעטלַאח , יז ןעמעוו ,סרָאמַאנעס יד רַאּפ דלַאװג ַא טכַאמ
 -עגקירוצ ךילנעמ יוו טייוו ױזַא ךיג רעד ןיא לעכיב סָאד טָאה ןעמ
 ױזַא ןיוש לָאז סע זַא ,(טרעסעברַאפ) "טסקיפעג, ױזַא סע ןוא ןעגיוצ
 .לעטייב םעד ןעמאש ןענַאק טינ

 ; טייקרעיוז ןעביג סנעסע ךָאנ עכלעוו

 1916 רהָאי ןיא ןעבָאה ,זנוא טלהעצרעד ןעקקעמ דערפלַא יו |
 -ירעּפסקע טרהיפעג רעלקניס ןוא ראלטעמ ,ןַאמרעש םירױטקָאד יד
 יילרע-47 רעביא ,קרָאי וינ ןיא ,טעטיזרעווינוא איבמָאלָאק ןיא ןעטנעמ
 -םייקרעיוז עטסערג יד ןענייז עכלעוו ןעניפעגוצסיוא םוא ןעזייּפש
 ,שיילפ :ןענייז סָאד זַא ,םולש םוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא ,םרעכַאמ
 רעסייו רעד ןופ םילכאמ ץלַא ןוא רעקוצ רעסייוו רעד ,זעק ,שיפ
 | ,טייקרעיוז ךס ַא טיג ץלַאמש-היח .להעמ

 עדנעסיזרַאפ יד ןיא ךייר ,טרעקראפ ,ןענייז עכלעוו ,םנעסע יד
 -גיירא ,ןעצנַארַאמ ןוא סָאטײמָאט) ןעטכורפ עלַא ןענייז ,ןעלארענימ
 ;טייקרעיוז עקַאמ טיג לעסייו סָאד .רעייא ,םענימיל (טנעכערעג
 -ענימ עדנעריזילַארטיינ יד טימ לופ לעכלעג סָאד זיא רַאּפרעד רעבָא
 ךלימ .ןעסע ךילריטַאנ ,םוג א ייז ןענייז ןעמַאזוצ עדייב ןוא ןעלַאר
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 סע לייוו רַאּפרעד ,(ןעסע ןא זיא סָאד ,אי) ןעסע טנוזעג א ךיוא זיא
 זעק .סעּפורג עדייב ןופ -- ןעלארענימ ןהעצכעז עלַא ןופ טהעטשַאב
 ןעבילברַאפ עלַא ןענייז ןעלארענימ יד לייוו ,רעכַאמ-טייקרעיוז ַא זיא
 טסע ןעמ ןעוו .רעסַאו רענענורענּפָא רעד ןיא ,עקטעווָאריס רעד ןיא
 ךס א ןעסע רעדָא רעסַאװ סָאד ןעקנירט ןעמ ףרַאד ,זעק אי ןיוש
 | .טימרעד ןעסנירג

 -נעמעלע ןהעצכעז ערהיא עלַא םימ לחעמ טעיװ-לוָאח יד ןוא ,ונ
 -אב טוג ַא זיא סע .סעבַארּפ יד םָא ןופ רעגיז א סיורא זיא ןעט
 רעד זַא ,ךילמענ ,טלהעצרעד ןעביוא ןעבָאה רימ יוו ,ןעסע טריסנַאל
 -עג ענייז ךיז טָאה רע רעבָא ,רעכַאמ-טייקרעיוז רעד זיא לַאמכָארק
 טרעוו טייקרעיוז יד עכלעוו טימ ,סרעסיזרַאפ יד --- םיפתוש עטשנעב
 | ,גנואיידראפ רעד ןיא טעטכינרַאפ

 -עבַאראב טינ ,ןעכילרימַאנ רעייז ןיא תואובת עגירעביא עלַא
 ןעגיבלעז םעד טימ ןעמוקעגסיורא ךיוא עלַא ןענייז דנַאטשוצ ןעטעוו
 ןענייז ייז יבַא ,ןעגייפ ,ןעלטייט ,םינ .טעיו-לוָאה רעד יו ,רשכה
 עלַא ןענייז (44 לעטעלב) ךיורילעבעווש ן'טימ טרעכיורעג טינ רָאנ
 א ויא סעמרָאפ ענייז עלַא ןיא רעקוצ רעסייוו רעד .סנעפע עטוג
 | .(581 לעטעלב) בנגבש בנג

 .טייקרעיוז טיג שיילפ םורַאװ

 טגנעלעגניירא טרָאפ טָאה יז זַא ,רוטַאנ רעד סעּפע טוט םהעג |
 ,תויח יד ןופ שיילפ ןעכייוו ןיא טינ סנימַאטייוו יד ,ןעלַארענימ יד
 .ןיירא ךלימ רעד ןיא ןוא ןיירא רענייב יד ןיא ,ןיירא טולב ןיא רָאנ
 -רַאפ יד טָא טינ טנָאמרַאפ שיילפ סָאד סָאװ ,םעד בילוצ עקַאט ןוא
 .ןעסע רעטשניוועג קרַאטש ןייק טינ סָאד זיא ,ןעטנעמעלע עדנעסיז
 -רַאטש סיוא טײברַא ,ןעסע רימ סָאװ ,שיילפ עכייוו סָאד .ה .ד ,שיילפ
 -ַארטיינ םורַאד ךיז טגיטיונ ןוא גנואיידרַאפ רעד ןיא ןעמייקרעיוז עק
 ןוא טולב סָאד טינ ןעקנירט רימ יוו יוזא רעבָא ;ןערעוװ וצ טריזיל
 יַּפָא טײברַא יד טָא סָאװ טימ טינ רימ ןעכָאה ,רענייב יד טינ ןעסע
 .ןעסע םעד טָא ןופ טייקרעיוז יד רָאנ טביילב סע ןוא ,ןָאטוצ

 ,תויח ערעדנא ףיוא ןעבעל סָאװ ,רעדלעוו עדליוו יד ןיא תויח יד
 םעד טימ ןעמַאזוצ רענייב יד ןעקַאנקוצ ןוא טולב סָאד אי ןעקנירמ
 יא ,עדייב ןעסע ייז ;גיטכיר אי ייז ןעסע םורָאד ןוא ,שיילפ ןעכייוו
 -ַאטייו יד ןוא ןעלארענימ עדנעסיזרַאפ יד יא ,רעכַאמ-טייקרעיוז םעד
 .ןייז וצ ףרַאד סע יו זיא ץלַא ןוא ,סנימ

 וליפא ןעוו ,זייּפש עטוג אזַא טינ ןעשנעמ רַאפ םורָאד זיא שיילפ
 ץעטנועג תמא ןופ זנוא וצ ןעמוקעג גידנעמטש טלָאו שיילפ סָאד

 / רעד ןיא תומחב עטנוזעג תמא טנייה טכוז טהעג רעבָא .תומחב

 ! טלעוו רעלעיצרעמַאק
 רעפּפָא יד ךיוא טנייח ןענייז תומהב עדנעבעג-ךלימ ןוא -שיילפ יד
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 םעד "לעטייב , םעד בילוצ סיוא ךיוא ןעהעטש ןוא םזילַאטיּפַאק ןופ
 ןעסע וצ ןעגנאווצעג ןענייז ןוא ,ןעשנעמ יד יוװ ,קילגמוא ןעגיבלעז
 .קנארק ךיוא ייז ןופ עטסרהעמ יד ןענייז עקַאט םורַאד ןוא ,שלאפ
 .-עגךלימ ןוא -שיילפ ערעזנוא ןופ טנעצָארּפ גיצפופ זיב גיצרעפ ןופ
 שטָאכ ,(םיזָאלויקרעבוט) טכיזדניווש ןופ טנייה ןעדייל תומחב עדנעב
 "תויח ןוא רעדלעפ עטיירב יד ןופ טפול רעשירפ רעד ףיוא ןעבעל ייז
 | .רעדלעוו עגיד

 םָאו ,ןופרעד טמוק סָאד ?רהיא טגערפ ,טמוק סָאד יו רעבָא
 .,תומהב יד ןופ ןעסע םעד ףיוא ןעטיפָארּפ ןעכַאמ ףרַאד לַאטיּפַאק
 יד .ןעשנעמ יד ןופ ןעסע םעד ףיוא ןעטיפָארּפ טכַאמ ןעמ יו דָארג
 רָאּפ א ;תומחב ראפ סנעסע ןעטרָאפ עכילטע ןעפַאשַאב טָאה רוטַאנ
 עניטנייה רעבָא .ןיוש ןוא רעזערג םינימ עכילטע ,רענרעק ןעטרָאפ
 טרעדנוה עכילטע ןופ ,םשח ךורב ,טהעטשאב (זייּפש) רעטיפ-חמהב
 םע סָאװ ,ץלַא וצ סנעסע עכילריטַאנ יד וצ טשימ ןעמ לייוו ,ןעטרָאס
 | ,ךיז טעידַאּפָאּפ

 ּפָא עלַא טימ ןעמאזוצ ןעזייּפש-המהב עניטנייח יד םלעטש ןעמ
 לץעמיוב םעד ,.ב .צ ,ןעמ טשטצווק טא .עירטסודניא רעד ןיא ןעלַאפ
 טניימ ,טביילב סע סָאװ סָאד ןוא ,סטַאניּפ ןופ ןוא עזורוקוק ןופ םיורא
 א ליפא טיג ןעמ זַא ,רהיא טניימ ?קעװַא ןעמ טפרַאװ ,רהיא
 ןיוש זיא ,רעביא טביילב סע סָאװ ,סָאד יוװ ױזַא זַא ,ןופרעד טכארט
 גוט םורָאד ,סעיצרָאּפָארּפ םרוטאנ רעד טיול ,זייּפש עצנאג ןייק טינ
 יז זַא ,רהיא טקנעד ?רעּפרעק ןעגידעבעל ןייק רַאפ םינ ןיוש סע
 ? רעדלעפ יד ןעניטסימ וצ ,רונעמ ףיוא זיולב גוט סָאד זַא ,טינ ןעסייוו

 ףיורעד ףיוא ןעמ ןָאק זיירּפ ַא ראפ סָאװ ,טהעג ןיוש טהעג רעבָא
 םעד רַאפ ןוא ,ןעגנערב סָאד ןָאק חקמ םעניילק ץנַאג א ?ןעמענ |

 ןעמָאנ א לַאפּפִא םעד טָא ןעמ טיג .טינ סָאד ךיז טניול "לעטייב,
 וצ סע טשימ ןעמ ןוא עירטסודניא-לעמיוב רעד ןופ "טקודָארּפייב,
 ןייא ןוש טננערב סָאד ןוא ,תומחב יד ןופ (עמרָאק) סדעיפ יד וצ
 .ןעטמיפָארּפ רהעמ

 רעיב רעד ןופ לַאטּפָא םעד טימ ןָאמעג טרעוו עניבלעז סָאד טָא
 רעכלעוו ,רעקוצ םעד ןופ לַאפּפָא ן'טימ ,עירטסודניא ןעפנַארב ןוא
 וצ מָא ןוא .םעקַארוב יד ןופ ןוא ךעלקעטש-רעקוצ יד ןופ טביילב
 ךָאנ ןערעו סעקצַאצ ץזַאלזייּפש ,עזָאלצונ ,עטנעכערעגסיוא עלַא יד
 ,ןעצכעלַאש וָאקָאק ,םטָאניּפ ןופ ןעצכעלָאש ענעלָפמוצ יד ןעבעגעגוצ
 יד ,(דעיס-ךאטאק) אילּפָאנָאק ןופ ,םעקשטעמעיס ןופ ןעצכעלָאש יד
 .ןעיירעצומש עכלעזא ךָאנ ןופ ןוא עזורוקוק ןופ סענַאשטַאק ענעלָאמוצ
 .טינ ךיוא טפָא טרָאד טלהעפ טסימ ןוא ץכעגעז ,ארומ ןייק טינ טָאה ,ןוא
 קנארק ןערעוו תומהב יד ןוא טינ ןעסע ןייק ןענייז סנעסע עלַא יד טָא
 -ךלימ עלַא ןוא ךלימ יד ,שיילפ סָאד ןוא ,טכוזדינווש ןעגירק ןוא
 | .ךילדעש ןענייז ייז ןופ ןעטקודָארּפ

 המהב א ןעװ זא ,ץעזעג א טָאה גנורינער רענַאטגנישאוו יד
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 םינ ךָאנ סָאד זיא רעטייוו ןוא ,ןעגנול יד ןיא רָאנ טכיזדניווש טָאה
 שיילפ עגירעביא סָאד ןוא ןעדיינשסיוא ןעגנול יד ןעמ געמ ,ןעגנַאגרַאפ
 טמוק סָאד זַא ,ןעבײרשנָא זיולב ףרַאד ןעמ .םיבצק יד וצ ןעפיוקרַאפ
 רעבָא .ןעפיוק סָאד געמ ליוו סע רעוו ןוא ,הוק רעניטכיזדניווש ַא ןופ
 רע זַא ,רָאטקעּפסניא םייב טּפָא רהעז ןעמ ט'לעוּפ לערעפניפ ַא טימ
 עקצַאצ יד טָא סָאקַאי רהיא טסע ָאט .ןעביײײרשנָא טינ סָאד לָאז
 ןענַאװ ןופ טינ עקַאט טסייוו ןעמ ןוא .טינ וליפַא טסייוו רהיא ןוא
 ןעבָאה ,דנַאל ןיא רעדניק ןָאילימ רעצנַאז ַא סָאװ טמוק סע
 ,רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןוא ןעזירד יד ןיא ,רענייב יד ןיא סיזָאלוקרעבוט
 טנערפ ,טייחקנארק רעד טָא טימ ךיז ןערעטַאמ סע עסיורג ליפיוו ןוא
 | ! טינ רעסעב ןיוש

 ןערעטוּפ יד ,ןעכלימ יד וצ ןעלעטש טייהקנארק נונעגנ ,השקשינ
 ןעדער רימ ןעלעוו ןופרעד רעבָא ,תומחב עכלעזַא ןופ ןעזעק יד ןוא |

 | - .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא
 קרַאטש א טימ תומהב זַא ,ץעזעג א ךיוא טָאה גנורינער יד |

 ןעמונענוצ םימַאבעלאב יד ןופ ןעלָאז ,סיזָאלוקרעבומ ןעטײרּפשרַאפ
 ןופ ייז טרעוו זיירּפ רעסיוועג א ןוא ,ןערעוו טעטכינרַאפ ןוא ןערעוו
 .ןעדאש םעד ןופ ןעדייל טינ ןעלָאז ייז זַא ,טלחָאצאב גנוריגער רעד

 סיוא עקַאט טינ גנורינער יד .וצ עקַאט ייז ןעמ טמענ ןעמענ ,ונ
 ,היק עקנארק עטריקַארברַאפ עכלעזַא טָא ףיוא סראלָאד ןענָאילימ

 "רעד ןעקקעמ יו .ןעטלעז ייז ןעמ טעטכינרַאפ ןעטכינרַאפ רעבָא

 ןעפיוק סָאװ ,םירחוס עטכולפרַאפ עכלעזַא ןַארַאּפ ןיוש ןענייז ,טלהעצ

 ןוא ,דנַאל ןעצנַאג ם'נופ תומהב עקנארק יד טָא ּפָא טייהרעקנילימש

 ,סרעטרופקנארפ יד ,סעקשיק ערַאד יד ןָא ייז טימ טליּפ ןעמ ,השקשינ

 רעטיב ייז טכַאמ ןעמ ןוא ייז םרעפעפראפ ןעמ ;"סנַאד טָאה , יד
 ."ןעסעטאקילעד, ןערעוו ייז ןוא ןעצריוועג ײלרעלַא טימ

 -ניא ןעכילרהע ןַא ןופ ףליה רעד טימ טָאה ןיילַא ןעקקעמ .רמ

 -טכַאלש ַא ןופ םיטַאבעלַאב יד טּפַאכעג ,ןײטשנעלַאװ .רמ ,רָאטקעּפס

 עכלעוו ןופ ,תומחב ןעפיוקפיונוצ ןעגעלפ עכלעוו ,ןילקורב ןיא זיוה

 יד טָא ןוא .טעּפאקעג שממ ןיוש ןעבַאה ןעליצַאב-טכוזדניווש יד

 טלעגץרחי אל סרָאטקעּפסניא יד ןעלהָאצ ןענעלפ םירחוס הרבח

 טָא טרהיפעגנָא ייז ןעבָאה ןערהָאי עננַאל .ּפָאק ַא ןופ טנעס גיצפופ

 טקעמשרעד טָאה ןייטשנעלאו .רמ .ןעטפעשעג עשירעכערברַאפ יד

 -לעפייט םעד טָא וצ ףוס ַא ןעכַאמ וצ ןעסַאלשאב טָאה רע ןוא ,םעד ןופ

 ,עדי אלכ ןעכַאמ וצ ךיז ןעגנַאנעגנייא טשרמולכ זיא רע ;לעדנַאה ןעש

 + לענש ךיז ןעהעגוצ עניטנעס גיצפופ יד זַא ,טנַאזעג טָאה רע רעבַא

 .רעסעב עמריפ יד לָאז ָאט ,זייווגיצנייא ייז טמוקאב רע ןעוו םהיא ייב

 ןוא .עמוס יד ךוב ןיא גידנעביירשרַאפ ,םהיא רַאפ ןעביילקפיונוצ ייז

 טָאה ,ראלָאד דנעזיוט יוו רהעמ ןעכילקעגנָא ןיוש ךיז ןעבָאה סע ןעוו

 יד טּפַאכעגנַא ןעגרָאמהירַּפ םענהעש א ןיא ןעקקעמ .רמ ןוא רע

 ןייק ןערָאװעג טקישרַאפ ןענייז ייז ןוא ןעצַאל יד יוב םיטַאבעלַאב
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 םינ ךָאנ ןענייז רימ ,השקשינ רעבָא .(שינגנעפעג ןיא) גניס-נניס
 .רעזייח:טכַאלש עכלעזַא טָא ןופ יירפ

 ךלימ רעזנוא

 יראטינַאס) הטלעה ווָא דראָאב ַא ןַארַאפ זיא טדָאטש רעדעי ןיא
 טנוזעג ןפיוא ,טייקנייר רעד ףיױא ףיױא טסַאּפ עכלעוו ,(ןָאשימַאק
 .ןעסע ם'קלָאּפ ןופ דנַאטשוצ םעד ףיוא ךיוא ןוא גנורעקלעפאב רעד ןופ
 יו רעגרע ןעוועג ךָאנ טלָאװ הטלעה וװָא דראָאב א ןהָא ,ךילריטַאנ
 ,הטלעה ווא דראָאב ַא ןופ ןעטראוורע ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא ,זיא סע
 ,טפַאשלעזעג עצנאג יד יו עץינָאלָאכיסּפ עניבלעז יד טָאה עכלעוו
 עטלעטשעגננייא יד ןופ ןעלוקַאּפש יד ךרוד ןעבעל ן'פיוא טקוק עבלעוו
 עטנעכערעגסױא ןעבױא עלַא יד ?ןזייּפש ןופ ןינע ןיא ןעגנוניימ
 ,ןעשנעמ יד רַאפ יא ,תואובת עטעוװעכבַארַאב יד ןופ ןעטייקגיטכעלש
 ,טינ ןעמייקגיטכעלש ןייק םדראָאב יד ייב ןענייז תומהב יד רַאפ יא
 -ינוא עטסרהעמ יד ייב טינ ןעמייקגיטכעלש ןייק ךָאנ ןענייז ייז יוז
 | .ןערָאסעּפָארּפ-מעטיזרעװו

 ןופ ,ךאזרוא יד ןייא םינ ךָאנ ןעהעז סדראָאב יד טָא ןעוו ,ונ
 וצ ןוא ןעשנעמ וצ ןעטייהקנארק ענעדיישרַאפ יד ןעמוק סע ןענַאװ
 -ַאטינַאס ףיוא ןעסַאּפּפױא ן'טימ ךאוו רעייז ייז ןעצענערגאב ,תומהב
 ןעמונעגוצ ץומש רעד ,ןייר ןייז ןעפראד ןעסַאג יד : טייקנייר רעשיר
 ןעלַאמש יד ;ךילגעמ רָאנ יו ןייר ױזַא ןעטײלקזזייּפש יד ,טייצ ןיא
 דראָאב רעד ןופ ןעגנורעדָאּפ עסיוועג ןעמוקכָאנ ןעזומ תומהב יד רַאּפ
 | | .וו .זַא .א הטלעח ווָא

 -נייר .ןעוועג רעגרע ךָאנ טלָאװ םעד ןהָא .טוג ץנאג זיא סָאד
 ןיילַא טייקנייר םימ רעבָא .טייקטנוזעג וצ טירש ַא םיוועג זיא טייק
 עו ןעטלַאהעג ןעגעמ תומהב יד  .ןעמוקּפָא טינ ןעמ ןָאק
 -שלַאפ ןופ טהעטשַאב ןעסע רעייז יו גנַאל ױזַא רעבָא ,ןייר יו ןער
 ןוא שיילפ רעייז ןעסע עכלעוו ,רימ ןוא ,ןעקנערק ייז ןעלעוו ,ןעטייק
 ןערעוו וצ טקעטשעגנָא רהַאּפעג ןיא ןעהעטש ,ךלימ רעייז ןעקנירט
 טםייו ױזַא ,ןעביוא טגָאזעג יו ,רעבָא .ןעליצאב-טכוזדניווש יד טימ
 יו רעטייוו טםינ ןעהעג ייז .הטלעה ווָא םדראָאב יד םינ ךָאנ ןעקוק
 רָאנ ,טייהקנארק ןייק טינ ןעטיהראפ ייז .םיריוטקָאד עכילנהעוועג יד
 .ןערירוק ןייא ןיא ןעטלַאה ןוא ןערירוק ייז

 םיוא םינ הטלעה ווָא סדראָאב ענעדיישראפ יד ןעסַאּפ םורַאד ןוא
 -וצסיוא סרָאטקעּפסניא טקיש ןעמ רָאנ ,היק יד ןופ ןעסע םעד ףיוא
 ןעפרַאד ,ןעביוא טגָאזעג יוװ ,ןוא .טנוזעג היק יד ןענייז יצ ןעניפעג
 .סרָאטקעּפסניא יד טינ ןעלעפעג ייז ןעוו ,ןערעוו ןעמונעגוצ תומהב יד
 טמוק ָאמ .םינ רָאג יו רעסעב ךיוא ןיוש זיא םייקגיטכיזרַאפ ַאזַא ,ונ'
 ךױא ָאד טלעטש ןוא גנונדרָא ענידרַאלָאד עניטנייה רעזנוא רעבָא
 ,לעסיפ ַא רעטנוא
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 ?םינ שנעמ ןייק סעּפע זיא רָאטקעּפסניא רעד ?זיא סָאװ
 גונעג ןייק ,רעדיילק ענהעש ןייק ,ליבָאמָאטיױא ןייק טינ טמוק םהיא
 יד ןיא רעדניק ענייז ןעטלאהסיוא ןענָאק לָאז רע זַא ,ןעטסנידרַאּפ
 ןעגנורעדָאפ עכילשנעמ ענייז ?שזודעלַאק ןיא ןעקיש ייז ןוא ןעלוש

 ןַא ןופ ןעטמאאב ןעכיוה א ייב סעּפע יו עגיבלעז יד טינ ןעד ןענייז

 ייב ךָאנ זיא טייחכיילנ ןייק ,ןיינ רֶעבָא ?עלעטש-סגנוריגער רעדנַא

 -לעזעג רעד ףיוא ןעטנוא ןהעטש ףראד רַאטקעּפסניא ןַא .ָאטינ זנוא

 ןא ףיוא גונעג טינ ןענייז ןעטסנידרַאפ ענייז ןוא ,רעטייל רעכילטפַאש
 + טימ רע זומ ,טייקכיילג טימ טינ ןעוו ָאט .ןעבעל ןעגידנעטשנַא
 ,רמ יו ,ּפָא טוט רע סָאװ טָא ןוא .הסנרּפ ןעגנערב םייהַא טייקמורק

 .זנוא טלהעצרעד ןעקקעמ
 ןַארַאפ ןענייז םע .םרָאטקעּפסניא עלַא טינ ַאד ןעניימ רימ

 ןַא טיײברַאענסױא ךיז טָאה סע רעבָא ,ךילריטַאנ ,ךיוא עכילרהע
 .טימרעד ךיז ןעצונאב ךס ַא ןוא ,לעקנומ-לעקנוק ןָאט וצ געוו רענעפַא
 ,םינ יצ גיטכיזדניוש הוק יד זיא יצ ,ןעניפעגוצסיוא םוא טָא ןוא
 -ריובוט ,, ,ןעּפָארט עכלעזַא ןיירא זלַאה ןפיוא רהיא ןעמ טצירּפש
 תעל-תעמ ַא ןיא ןוא ץיה ןופרעד טגירק הוק יד ,ייז ןעסייה "ןילאק

 .םינ יצ (עקטָאכאשט) םיזָאלוקרעבוט טָאה יז יצ ,ןהעז ןעמ ןָאק

 זַא ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא הוק יד זיא ןעצירּפשניירא םעד טָא ךָאנ

 רעד .טינ ןיוש ןעמ ןָאק קנארק יז זיא יצ ןעניפעגוצסיוא לָאמַא ךָאנ

 ןעכָאװ ייווצ ןעטרַאװ זומ ןעמ .טינ רהעמ ןיוש טקריוו ןילאקריובויט

 .טסעט ןילָאקרױבוימ םעד טָא ןעכַאמ לָאמאכָאנ רחיא ןַאק ןעמ זיב

 -ניא עכילרהעמוא טימ תחאדדי ַא םרעמרַאפ עכילרהעמוא יד ןעכַאמ

 יד ןיירא ןיילַא רעהירפ ןעצירּפש ,סרעמרַאפ יד ,ייז ןוא סרָאטקעּפס

 ייז "ןעטעב , םורא געט רַאּפ ַא ןיא ןוא זלַאה ס'הוק רעד ןיא ןעּפָארט

 .רָאטקעּפסניא ןַא ןעקיש ייז לָאז ןעמ זַא ,הטלעה וװָא דראָאב רעד ןופ

 ןייק יו ױזַא ןוא ,טסעט םעד טכַאמ ןוא טמוק רָאטקעּפסניא רעד

 -אב יװ ,ןעװַאי טינ ךיז ןיוש ךָאד ןענַאק טייחקנארק ןופ םינמס םוש

 ,המכסה ןייז רע טיג לעגױא ןיא קניוו ַא טימ ָאט ,ןעביוא ןעבירש

 ןיא טקורעגניירא לערעּפניּפ ץטימ ןוא ,רשיו רשכ זיא המחב יד זַא

 טנוזעג םָאד רַאנ ,ןעסיוועג ןייז רָאנ םינ טפיוקרַאפ רע טָאה ,ענעשעק

 ןָא רָאג ןעלעווק ןערעטלע סעמעוו ,רעדניק ךס א ,ןס ַא ןופ קילנ ןוא

 יד ןיא ןערָאװעג טגידעלעגסיוא זיא ךלימ זָאלג סָאד יו ,גידנעהעז

 | .ןיירא ליומ סרעדניק

 ןענייז היק עכלעזַא ןופ זַא ,ןעלחעצרעד ןעמ ףרַאד ןעמעוו ןוא

 עטרעווסנעשניוו קרַאטש טינ ךיוא רעטוּפ יד ,זעק רעד ,ךלימ יד ןיוש

 ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק ייב ןעגנוכוזרעטנוא ךס ַא ןיא ? םילכאמ

 טָאה ,םירבא ץערעדנַא ןיא ןוא רענייב יד ןיא טכוזדניווש ןופ ןעטילעג

 ןעבָאה רעדניק יד טָא ןופ לעטירד ַא יוו רהעמ זַא ,ןענופעג עקַאט ןעמ

 .םגיכלימ וצ קילגמוא רעייז "ןעקנאדראפ וצ, טאהעג

 יד ןופ ךס א קעװַא טע'נרה ןעריזירעטסַאּפ סָאד ,ךילריטַאנ
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 ? תומהב עקנארק ןעמ ףרַאד סָאװ וצ רעבָא ,ןעבָארקימ-סיזָאלויקריובויט
 ןַא ףיוא ןהעג טינ םורָאװ ?טעב קנארק ַא ןיא ןעגעל ךיז סָאװ וצ
 ? טנוזעג ץטימ קירב ענרעזייא

 טרהיפ (עילַאּפָאנַאמ םרָאק) טסָארט-דעיפ רעגיטכעמ רעד : טושּפ
 -נָאק רענַאטננישַאװ ןיא רעהעטשרָאפ ערעייז ךרוד ןוא עדנערג יד
 ,טייל-סטפאשנעסיוו ןופ ןעטסעמַארּפ עלַא טשיניוצ ןעמ טכַאמ םערג
 - םעד ןופ עגַאל רעגירעיורט רעד ןופ רהָאח יד ייב טושּפ ךיז ןעסייר סָאוװ
 .ןעירטסודניא ץלַא ןופ ןעלַאפּפָא יד טימ תומחב יד ןעוועדָאה

 תופוע ערעזנוא

 תופוע יד ןופ רָאנ ,תומחב יד ןופ ןעסע סָאד טכעלש זיא רָאנ טינ
 -עק ענעזורוקוק עגיטכיר יד רענהיה יד טנייה סע טיג רעוװ ךיוא
 טקַאהוצ ? תורוד עגידרעהירפ יד ןופ ןעמייצ יד ןיא יו ,ךעלדנער
 סָאד זיא ,טליוו רהיא סָאװ ,ץלא טימ טשימעגסיוא ןוא טקָארבוצ ןוא
 ןעמ זומ ,ןעשנעמ עגיטנייח יו דַארג ,ךיוא ייז .רענהיה יד רַאפ ןעסע
 טעוועבַאראב רעייז סָאװ ,רעכעל יד ןעטַאלרַאפ וצ םוא ןעיילק ןעבעג
 ,םנוזעג רעייז ןיא ןָא טכַאמ ןעסע

 ,קעלש ערעדנא טימ ,לייא ןעציר טימ ,ןעיילק עדמערפ םורַאװ
 ןוא ןעיילק ענעגייא יד טימ ךעלדנערעק עשירפ עכילריטַאנ זיולב ןעוו
 -םיוא ןעטלָאװ ,ןעבעגעג ייז טָאה רוטמַאנ יד סָאװ ,םיקלח עגירעביא יד
 םינ ןעמלָאװ ייז ןוא ,דנאטשוצ ןעטסעב ןיא רענהיה יד ןעטלַאהעג
 ענדָאמ ענעדיישראפ יד ןופ ןוא ּפורק ןופ ,עירעלָאכ ןופ טסואוועג
 ? דנַאל ן'רעביא רענהיה ןענָאילימ סיוא ןענע'גרה סָאװ ,ןעטייהקנַארק

 ןיא סעצָארּפ ןייא טינ טאהעג 1908 רהָאי ןיא טָאה ילייוו .רד
 -עווש טימ ּפָא ןעשירפ עכלעוו ,ןעלהימ יד ןעגעג ןעטכירעג עכיוה יד
 -רַאפ ןעמ עכלעוו ,רענרעק-האובת עטלעמישראפ ץלַא (םס) ךיור-לעב
 -רַאפ .רענהיח יד ןוא תומהב יד ןעוועדָאה וצ סרעמרַאּפ יד טפיוק
 ץעכלעוא טָא .ןעלהימ עכייר יד טינ ,רע ךילריטַאנ טָאה ןעריול
 ץלַא ןופ ןעלַאּפּפָא עטנעכערעגסיוא-ןעביוא יד טימ ןעמַאזוצ תורוחס
 .רענהיה יד ןופ סנעסע יד ךילנהעוועג ןענייז ןעירטסודניא
 .עט'רגּפ'עג טפָא רהעז רָאנ ,רענהיה עקנַארק רימ ןעסע רָאנ םינ

 ץטימ ןעגעלרַאפ רענהיה עקנַארק גידנעטש יד טָא רעדייא לייוו = |
 ןופ ןוא !ןיירא קראמ ןיא ןוא ,םיוא טכעש ַא ייז ןעמ טיג לעּפעק -

 ? םוג ןייז רעייא יד וליּפַא ןיוש ןענָאק יו ,רענהיה עכלעזא
 זיא ןעסע ם'רענהיח יד ,טרהעקרַאפ זַא ,טפָא טרעה ןעמ רעבַא

 ןעבַאה לָאמ ןייק לייוו ,ןעגנורעדָאפ ערעייז וצ טסַאּפעגוצ גיטכיר טנייה |
 גנומּפיוהאב יד טִא .טנייה יו רעייא ליפ ױזַא טגעלעג טינ רענהיחי

 רוד ןופ ןעבָאה ,רעייא ךס א ןעגעל סָאװ ,רענהיה יד .שלַאפ זיא
 טמהיראב ןענייז רענהיח-ןרָאהנעל יד .רעייא ךס ַא טנעלעג תורוד
 גינעוו יד ,עגירעביא עלא גידנעריקַארבסיױרא ןוא ,הלעמ רעד טָא טימ
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 עסייוו יד רָאנ טעמכ רעמרַאפ ַא טנייה טָאה ,רענהיה עדנעגעל רעייא
 ןעסע ם'נופ טמוק לוז רעייז זַא טניימ רע ןוא ,סנרָאהגעל

 סָאד ןוא רענהיה יד ייב ןעגעל-רעייא סָאד זַא ,סיוא טזייוו סע
 םרָאס ן'טימ ןָאט וצ ךס ןייק טינ טָאה תומהב יד ייב ןעבעגנ ךלימ
 / טימ טקייועגכרוד שממ ןענייז עכלעוו ,היק זַא ,טהעז ןעמ .ןעסע
  םָאד ןוא ,סיפ יד ןופ ןיוש ןעלַאפ ייז זיב ,ךיז ןעקלעמ ,טכוזדניווש
 ,טנוזעג םינ ןענייז ייז זַא רעבָא .ךיוא רענהיה יד ייב םתסח ןמ זיא
 -רעד ןעקקעמ .רמ ןעכלעוו ,טקַאפ רעדנַא ןא ןופ ןחעזסיורא ןעמ ןַאק
 ַאנַאקיש ןופ םרעקעּפ-שיילפ ינַאּפמָאק ןוא רָאמרַא יד .,זנוא טלהעצ
 סָאװ ,סנעסע עשלַאפ יד ףיא דרעפ ערעייז ןעלעמש םריבורּפ ןעבָאה
 .--יליב יד טָא םימ טלעג ןערָאּפשוצניײא גידנעּפָאה ,היק יד טיג .ןעמ

 ! םינ עשז טּפַאכ - . . טרעפטנעעג ןעבָאה דרעפ יד רעבָא ,סנעסע ערעג
 ,םינמס יד ןעגָארקעג ייז ןעבָאה םורא ןעכַאװ עכילטע ןיא : טושּפ

 םינ חכ ןייק ייז ןעבָאה םעד ץוחַא ןוא ,טכוזדניווש וצ ןערהיפ סָאװ
 יז טָאה ןעמ ןוא ,אשמ ערעווש עגידרעהירפ יד ןעּפעלש וצ טַאהעג
 טימ ייח עטוג -- ןעסע ע'תמא סָאד ןעבעגקירוצ טזומענ סָאקַאי
 סָאד עקַאט שיילפ-דרעפ זיא שיילפ ןופ טכיזניה ןיא .רעבָאה ןעצנַאג
 ןיא שיילפ-ןעפָאש .ןעלדניװשּפָא טינ ןעמ ןָאק ייז לייוו ,עטסדניזעג

 יד רעביא ןעסע טנוזעג ןעבעג ןעמ זומ דרעפ יד .שיילפ טנוזעג ךיוא
 -רַאֿפ זיא יז שטַאכ ,ףָאש יד רעבָא ,ןעכאזרוא עטנַאמרעד-ןעביוא
 טושּפ טהערד יז ;עלעמשטוק ןיא לכש טָאה ,ראנ ַא רַאפ טנעכער
 ךיז טרחיר ןוא סנעסע עטעוװעבַארַאב ,עשלַאפ ןופ ּפָאק םעד קעוַא
 ןייא זױלב עקאט ןעמ טניפעג ןעטכַאלש םייב ןוא .וצ םינ ייז וצ
 ןוא םירזח סָאװ טייצ ןיא ,טנעזיוט ןהעצ ןעשיווצ ףָאש עקנַארק
 .עקנארק טנעצָארּפ ןעסיורג א ןעביג תומחב

 ןעסוסקול שיט יד

 טינ ןעמ רָאט ,עלָאר יד טליּפש טלעג רָאנ ואוו ,טלעוו א ןיא

 ןעבעל-טאווירּפ ןיא .ןעסע סָאד וצ ןעלעטש סָאוװ ,םירחוס יד ןעביולג |

 ךייו 8 טימ ןעשנעמ ,ןעשנעמ עטסעב יד ןייז םירחוס יד םָא ןענעמ

 ןעלעוו עכלעוו ,ןעשנעמ ,ןעסיוועג ןעכילרהע ןא טימ ןעשנעמ ,ץרַאה

 ןעמוקוצ ןַאנ םע לָאז רעבָא ;ןעטייווצ א רעדייא ,ןָאט העוו ךיז רעסעב

 .ערעדנַא ןַא רַאג ערעייז לַארָאמ עצנַאג יד טרעוו (רחסמ) סענזיב וצ

 ַא ןָא טוט סעכלעוו ,טרָאוװרעבױצ א יו זיא "סענזיב , טרָאוװ סָאד

 ךייא ןעמ טעוװ סענזיב בילוצ .ןעגנולדנאה עטכעלש עלַא ףיוא רשכה

 טימ ןע'מסירַאּפ גיניזמסואוואב ךייא ,סנעגיל ןעקורד ךייא ,ןערַאנּפָא

 :"םענזיב זיא סענזיב , .םנעסע עט'מס'רַאפ טימ ,םנעסע עטרעטלערַאפ

 ײלרעלַא "מרענהעשרַאפ , ןעמ ,טלעצניקרַאפ ןעמ ,טעװַארּפרַאפ ןעמ

 לָאז רע ןוא גיוא ם'חנוק םעד ןעהיצוצ ןעלָאז ייז יבַא ,סנעסע עשלאפ

 ךָאנרעד ןיילַא ןוא ,רחוס םייב טלעג ןייז ןעזָאלוצרעביא ןעדירפוצ ןייז



 48 | זייּפש עכילריטאנ

 ךילריטאנמוא ןופ ,ןעסע שלַאפ ןופ ןעמוק םָאװ ,תורצ עלַא ןהעטשסיוא
 "רעד ,טעלק ןיא ןעלַאפקעװַא טינ לָאז רע זַא רַאנ ףראד ןעמ .ןעפע
 ,ךיז ליוו סע סָאװ ןעפערט םהיא טימ ןיוש געמ ךָאנ

 רָאנ ,ןעסע סָאד ןעשנעמ ן'סאמנ'רַאפ וצ טינ זיא קעווצ רעזנוא
 ןעקוק ןענַאק ןעמ ףרַאד תמא םעד .םנעסע עטכעלש יד ןעזיײװאוצנָא
 ןייק רעבָא .תמא רערעטיכ ַא זיא רע ןעוו וליפַא ,ןיירא ןעגיוא יד ןיא
 ןעגָאזּפָא ןעפרַאד ךיז טעוװ ןעמ ןעוו ,טינ סָאד זיא קילגמוא רעסיורג
 ,קילג םוצ .טניואוועגוצ זיא ןעמ עכלעוו וצ ,סנעסע עסיוועג ןופ
 לעםיב א טימ זַא ,םנעסע עטנוזעג ,עטוג ליפ ױזַא ןַארַאפ ןענייז
 -עג עטלַא יד ןופ ןעגָאוּפָא ךיז ןעמ ןָאק רעטקאראכ ןופ טייקרַאטש
 | .עיינ ןעכַאמ ןוא ןעטייהניואוו

 -רַאפ ,1908 ןיא ,קירוצ רהָאי גיצנַאוצ א טימ טָאה ילייוו .רד
 ןופ ָארויב רעד ןופ ּפָאק םלַא עלעטש-סגנוריגער עטוג ןייז ןעריול
 םיטש ןייז ןעביוהעגפיוא טָאה רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ ,ירטסימעק
 ןעבָאה סרערושטקעפונאמ עסיורג יד סָאװ ,ןעטייקשלַאּפ יד ןעגעג
 ןענַאק ןעלָאז ייז םוא ,ןעגראוונעסע יד ןיא ןעגעלוצניירא ןעבױהעגנָא

 | .ןהעטש |
 ,אדָאס װָא טעָאזנעב ,ןירַאכאס ןענעל ןעבױהעגנָא טָאה ןעמ

 סנעסע יד םוא ןע'מס ערעדנַא ךס ַא ןוא רַאט לוָאק ,דיסע קירַאב
 -בלַאה "ןעוורױזערּפ , ןענַאק לָאז ןעמ םוא ןוא ןהעטש ןענָאק ןעלָאז
 הערק ןייק וליפַא לָאז ןוד א ןוא ,ןעסנירג ןוא ןעטכורפ עטליופרַאפ
 -רעביא ,עשירפ-טינ יד טָא ןעליופ ,ןעצעזעג-רוטַאנ יד טול .ןָאמ טינ
 םס לעטיב םעד טימ ָאט ,ייז ןעסע ןעבָארקימ לייוו ,ןעכאז עגיטייצ
 רעטייוו ןיוש טליופ זייּפש יד ןוא ,קעװַא ןעבָארקימ יד ןעמ טע'גרה
 יד רַאפ טכעלש זיא ,ןעבָארקימ קעװַא טע'נרה סָאװ ,םס יא .טינ
 יד ןופ סרעּפרעק עטיוט יד טימ ןעמַאזוצ םהיא ןעסע סָאװ ,ןעשנעמ
 | ?סע טרַא ןעמעוו .ָאט ,ןעבָארקימ

 -רַאפ טָאה ,רַאנ רעד ,רע ןוא ,טראעג ָאי סע טָאה ן'ילייוו .רד
 -עג רעבָא ;(םעילָאּפָאנָאמ-זייּפש) טסָארט יד ןעגעג ןעסעצָארּפ טרהיפ
 ןוא סרערושטקעפונאמ יד טגנידיימראפ ןעבָאה ןערָאסעּפָארּפ ענעגנוד
 גנוריגער רעזנוא ןוא .ילייוו .רד טינ ןוא ייז עקַאט ןעבָאה ןענואוועג
 סנעסע ענעדיישרַאפ ןיא ןָאטוצניירא גָאט ןעגיטנייה ן'זיב טביולרע
 ױזַא זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ רעבָא .ןע'מס גיצנַאװצ זיב ףלעווצ ןופ
 טגערפ ,ןיירא ןיילא טוט ןעמ ליפיוו ןוא ,גנוריגער יד טביולרעד ליפ
 | -  !טינ ןיוש

 ,שיילפ ןעגעװ לעטיּפַאק םעד טָא ןעזָאלרַאפ רימ רעדייא ןוא
 .ןענופעגסיוא ןיילַא טָאה ןעקקעמ .רמ סָאװ ,ןעלהעצרעד רימ ןעזומ
 ,יזריושזד וינ ,קרַאונ ןיא קירבאפ ַא ןיא ןעמוקעגניירא לָאמַא זיא רע
 םעד ןיא ןעקייוו ךיז ןעשיפ ןוא ןעשיילפ ײלרעלַא ןענופעג טָאה ןוא
 ,ױזַא םנעסע יד טָא ןיוש טרעכיזרַאפ םס רעד טָא .רַאט לוָאק םס
 ייז ןעגירק םעד ץוחא ןוא ,ןעטייצ םס'חישמ זיב ןהעטש ןענָאק ייז זַא
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 -עלפ סעמַאמ ערעזנוא .סנעסע עטרעכיורעג ןופ םעט םעד םהיא ןופ
 זיא ןערעכױר אזַא רעבָא ,ןעשיפ ןוא ןעשיילפ ןערעכיור ךיוא ןעג
 גיצנאווצ עצנַאג ,רהיא טהעטשרַאפ ,לייוו ,עדָאמ רעד ןיא טינ טנייה
 ןערעכיור וצ םס ןעסַאנ םעד טימ .טנעקירטעגנייא ןערעוו טנעצָארּפ
 יד ,(ענמָאיצ) סקַאל רעטיר "רענהעש, רעד טָא ןוא ,רעגיליב זיא
 ,םמעה יד ,סעקשיק ערַאד יד ,םפעיב-דנרָאק יד ,ךעלשיפ-טייחוו עלעג
 -ַאקילעד ם'נופ ןעסוסקול ענירעביא יד ןוא ןעננוצ עטרעכיורעג יד
 -סיוא .דָאב ענידניז יד טא ןעגנאגענכרוד עלַא ןענייז טיילק-ןעסעט
 סָאד רָאנ ,ָאד ןענייז ייז להָאװבָא ,ןעטלעז רהעז ןענייז ןעמהַאנ
 .ןעמוקוצ טינ ייז וצ ןָאק קלָאּפ עסיורג

 אי טרעכיור ןעמ סָאװ

 העוו זא ןוא ךָא זַא רעבָא ,ןעזייּפש ָאי זנוא ייב טרעכיור ןעמ ,אי
 עטנעקירטעג יד ,לעּפע עטנעקירטעג יד !ןערעכיור ַאזַא וצ זיא
 סעקנישזָאר עכיילב עסיוועג ןוא (םטָאקירּפע) ןעסָאקירבַא ,ןערַאב

 ?הלילח ,ןעמיוק ןיא ,רהיא טניימ ואוו רעבָא .טרעכיורעג ןערעוו
 - טכיורבעג ןעמ ןעכלעוו ,ךיור םעד ןיא טָא ,ךיור-לעבעווש ןיא רָאנ ,ןיינ
 - ןעגידעבעל רעדנַא ןוא ןעצנַאו ,סעשטוָארקאק ןענעגרח'וצסיוא ףיוא
 | .זיוה ַא ןיא ץומש

 רעפטנע רעד ןוא ?סָאד ןעמ טוט סָאװ וצ ,רהיא טגערפ ,רעכָא
 -קעפונאמ יד רַאפ "הלעמ , עטלעּפָאד ַא טָאה ךיור-לעבעווש זַא ,זיא
 ןופ ןעבָארקימ יד קעוװא ךיר רעד טע'נרה ,סנעטשרע .סרערושט
 ,ןוא ;ןהעטש ןיױש ןענָאק ייז ,טינ ןיוש ןעליופ ייז ןוא טכורפ יד
 ,,ב .צ ,טָא .ןעכַאז ענעדיישרַאפ ןעכיילב ךיור רעד טָא ןָאק ,סנעטייווצ
 ,ץומש ןעגידעבעל םעד זיוה א ןיא ןערעכיורסיוא ךיז טמענ ןעמ ןעוו
 -ליב ענעדלָאג יד ,לעבעמ סָאד ןעצישאב ףרַאד ןעמ זַא ,ןָא ןעמ טגָאז
 ןערעוו ייז ,רילָאק םעד ןָא ןערעוו ייז לייוו ,ךיור ם'נופ ןעמאר-רעד
 | .סאלב

 ,הלעמ ןייק טינ ךיור רעד לעכעמ ן'רַאפ זיא ,ָאזלַא ,טהעז ןעמ יו
 ,הלעמ "עראברעדנואוו, א סָאד זיא ןעזייּפש עכילשנעמ ראפ רעבָא
 .םרערושטקעפונאמ עכילרהעמוא עסיוועג ןופ גנוניימ רעד טיול

 יז סָאװ ץוחַא זיא ,ןוז רעד ןיא טכורפ טנעקירט ןעמ ןעוו לייוו
 ןעו רעבָא .ךיוא לעקנוט ךָאנ ייז ןערעוו ,גָאװ ןיא ןייא ןענעקירט
 גָאװ ןייק ןָא טינ ייז ןערעוו ָאט ,ךיור-לעבעווש ןיא ייז טנעקירט ןעמ
 יו ,סעקטענורב ןערעוו וצ טָאטשנָא ,סעקנידנָאלב ךָאנ ןערעוו ןוא
 ךרוד ןעהעג טכורפ טנופ ןענַאילימ .סיוא ךיז טקירד ןעקקעמ .רמ
 יד טָא ןופ ןָא רָאג ןעלעווק םינוק יד ןוא ,עיצארעּפָא ענידניז יד טָא

 טהעטמשרַאפ סָאװ ,גנוריגער רעזנוא ןוא .ןעטכורפ "ענהעש, עלעה
 .גייוש ַא טכַאמ ,קסע ןא אי

 ףיוא טכיורבראפ ןיילַא אינרָאפילַאק ןיא טרעוװו לעבעווש ליפ ױזַא
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 -רעכיור יד םורא סעקערטש עסיורג ףיוא זַא ,טײברַא ענעדלַאג רעד טָא
 מינ ךיוא ןעדיינש ןעשנעמ ןוא ,םינ זָארנ ןייק וליּפַא טסקַאװ רעצעלּפ
 !ןָאט הערק א לָאז ןהָאה ַא וליפַא רעבָא .טנוזעג ן'טימ ּפָא טוג

 ,טלעדנַאהַאב ױזַא ןערעוו ןעטכורפ עטנַאמרעד יד טָא רָאנ טינ
 ידכ ,טרעכיורעג טרעוו ץלַא טעמכ ,ןעלטייטמ ,ןענייפ ,םינ ךיוא רָאנ
 זַא רעסעב ךס ַא ןעוועג טלָאװ סע .ןהעטש רעסעב ןענעק לָאז סָאד
 -טנסיוא יד טָא ןעסע טינ ןעשנעמ ןעלָאז רהָאי ןיא טייצ לעקיטש א

 ,םס טימ ,רהָאי ץנאג ַא ןעבָאה וצ ייז רעדייא ,ןעסוסקול עטנעכער
 ענעדיישרַאפ ליפ ױזַא ןארַאפ ןענייז אקירעמַא ןיא זנוא ייב רעבָא

 -נַאמ ןייק ןעבָאה טפראדעג טינ לָאמנייק ןעטלָאװ רימ זא ,ןעטַאמילק
 לָאז סָאװ ,טײקשימַאבעלַאב ַא רָאנ ףראד ןעמ .ךאז םוש ןייק ןיא לעג
 -."ץשנעשעק , יד רָאנ טינ ןוא טנוזעג םנעשנעמ םעד ןעבָאה ןעניז ןיא

 טניה טיןאסלא .רד

 טא ןענעג טמעראילעג סרעמרָאפעריזייּפש יד ןעבַאה ליפ ױזַא
 ןעסיוועג א זַא ,ךיורלעבעווש טימ זייּפש עכילשנעמ ןערעכיור םעד
 ךילנעזרעּפ טסולגרַאפ 1011 רהָאי ןיא ךיז טָאה ןילקורב ןופ ןָאסלא .רד
 רעד ןענעוו ןעגנוטּפיוהאב יד ןענייז סע תמא יוװ ,ןעגייצרעביא וצ ךיז
 ןעמונעג םורָאד טָאה רע .זייּפש ףיוא ךיור-לעבעווש ןופ טייקכילדעש
 םעד ןעגנאגעגכרוד זיא סָאוװ ,זייּפש טימ טניה עכילטע ןענעמרָאק
 .סנעסע ערעדנַא יד ןוא ןעטכורפ יד יוװ דַארג ,לעבעווש ןופ סעצָארּפ
 רָאנ םינ ןענייז טניה יד ןוא סקעז םישדח א קעװַא ױזַא טָא ןענייז םע
 - ןוא רעטעפ ןעבױהעגנַא ןעבָאה ייז ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןערָאװעג קנארק טינ
 זַא ,ןעקנעד ןעמונעג ןיוש טָאה ןָאסלא .רד ןוא ,ןערעוו וצ רענהעש
 ,דלַאװג רעשיראנ ןוא רעטסוּפ א זיא סרעמרָאּפער יד ןופ יירשעג רעד
 טנוה ןייא ןעמינשוצ רֶע טָאה ,ןעגייצרעביא וצ גיטכיר ךיז םוא רעבָא
 םעד ייב ןענייז ןערינ יד זַא ,ןענופעג רע טָאה גנוניוטשרע ןייז וצ ןוא
 ןיא ןיוש טלָאװ היח יד ןוא ,ןעסערפוצ ןעצנאגניא ןעוועג ןיוש טנוה
 ןעטינשוצ ןאד טָאה רע .ןעמוקעגמוא ןעוועג ןיילַא טייצ רעצרוק ַא/

 יז ייב ןענופעג רע טָאה עטכישעג עבלעז יד ןוא טנוח ךָאנ טנוה
 ,ןופרעד ןעזעוו ןעצנַאג א טכַאמעג ןַאד טָאה ןעקקעמ .רמ .ןעמעלַא
 רעבַָא .עטכישעג רעד ןעגעוו לעקיטרַא ךָאנ לעקיטרַא גידנעביירש
 גָאמ ןעניטנייה זיב ןיוש ןענייז סע ?טקוקעגמוא ךיז טָאה רעוו
 ץלַא ךָאנ טהעג טייברא ?ענעדלַאנ , יד ןוא ,רהָאי גיצנַאװצ ַא קעװַא
 טקיוק ןעמ ןוא ,תמא םעד טינ וליּפַא טגניטכעדרַאפ קלָאפ סָאד .ןָא
 ,"סרעצישאב , ערעזנוא ןוא ,טכורפ עטלעבעוושעג יד טימ ץלַא ךָאנ ךיז
 .עדי אלכ ץלא ךָאנ ךיז טכַאמ ,גנוריגער יד

 עגירעביא יד ןוא רע .לכש טָאה טסָארט-טכורפ רעד ,השקשינ
 עכלעוו ,רעהעטשרָאפ ענעגנודעג ערעייז סערגנָאק ןיא ןעבָאה סטסָארט
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 םענייק טרָאד טָאה קלָאפ סָאד רָאנ .ןעסערעטניא ערעייז ּפָא ןעטיח
 .טינ רעהעטשרָאּפ ענייק טרָאד טָאה קלָאפ סָאד :טינ ךיז םרָאנ !טינ

 רעכַאמ-טייקרעיוז א ךיוא רעקוצ רעסייוו רעד

 רעד טָאה םהיא .רעקוצ רעסייוו ןייק ָאטינ זיא רוטַאנ רעד ןיא
 ךיוא זיא רעקוצ רערעדנַא ןייק וליפַא רעבָא .טכארטעגסיוא לעפייט
 טינ ןוא םיוב ןייק ףיוא םינ טסקַאװ ןײלַא רעקוצ .ה .ד .ןַארַאפ טינ
 ןעסקיוועג ןוא ןעגנוצנַאלּפ ןופ קלח ַא זיא רע ,ךעלמיוב ןייק ףיוא

 :ץלַא ןיא טגעלעגניירא רוטאנ יד טָאה םהחיא .גיײצ-זייּפש ןופ ןוא |
 -ַאוצ טנעלעגקעװא םהיא ןוא ,ןעטכורפ עלַא ןיא ,רענרעק-טיורב ןיא |

 .עיצרַאּפָארּפ רעגימכיר רעד ןיא ןעלאירעטאמ ערעדנַא טימ ןעמ

 יד ןופ ןעהיצוצסיורא ןעבױהעגנָא םהיא ןעבָאה ןעשנעמ רעבָא
 .,ערעדנַא יד יו רעקוצ ןיא ךייר רהעמ ןענייז עכלעוו ,ןעזייּפש עגיזָאד |

 טָא םיורא ייז ןופ ןעמ טמענ ,רעקוצ ןיא ךייר ןענייז ,.ב .צ ,סעקַארוב
 (קינטסארט ,ךעלקעטש רעקוצ) ךעלקעטש-גינָאה יד .לאירעטַאמ םעד

 וו .זַא .א םיורא טרָאד ןופ םחיא ןעמ טשטעווק ,רעקוצ ןיא ךייר ןענייז

 -נעסיוו ענינייא ןופ טכארטאב טרעוו רעקוצ רעיירפ רעד טָא
 -רע .טייהשנעמ רעד רַאפ ךאז עטשניוועג ןייק טינ יווװ טייל-סטפאש

  ןעסע וצ ןעביוהעגנָא םהיא ןעבָאה ןעשנעמ לייוו ראפרעד ,סנעטש
 ןיא .טינ ייז רַאפ סָאד זיא טנוזעג קרַאטש ןוא .סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 -ַאּפש רוטַאנ יד םהיא טָאה סנעסע עגירעביא יד ןיא ןוא ןעטכורפ יד
 -עדנַא ןוא רעסַאוװ טימ טרהיפוצ ,זייווכעלסיב רָאנ טליימעגנייא גידווער
 ןופ ןעגנורעדָאפ יד וצ גיטכיר ךיז טסַאּפ לעסיב סָאד טָא ןוא ,ןעכַאז עז
 ןעהיצוצסירא ןעבױהעגנָא םהיא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא .רעּפרעק
 ויא רעקוצ םענייר עלעפעל ַא ןיא ןוא ,ןערירטנעצנָאק טסייה סָאד
 ןעמ ןעק ָאט ,לעּפע גיצפופ ןיא יו רעקוצ ליפ ױזַא ןַארַאפ רשפא
 | ..טינרָאג סָאד זיא ןַאלּפ ם'רוטַאנ רעד זַא ,ןהעטשרַאפ ןיוש

 א ןײלַא זיא רעּפרעק רעד זַא ,ןעסעגרַאפ טינ ןערָאמ רימ ןוא
 רימ סָאװ ,לַאמכָארק לעציּפ סעדעי .רעקוצ ןופ טנַאקירבַאפ רעמוג

 ,ץכעייּפש םעד ןופ ףליח עד טימ ,ליומ ןיא ןָא ןיוש טביוה ,ףיוא ןעסע

 ןיא ךָאד רימ ןעכַאה רעקוצ ןוא .רעקוצ ןיא ןערעוו וצ טלעדנַאוװַאפ
 ןהָא וליּפַא ןוא ,םנעסע עכילריטַאנ עגירעביא יד ןיא ןוא ןעמכורפ עלַא

 ןופ גונעג טַאהעג רעּפרעק רעד טלָאװ רעקוצ ןעטריצירבַאּפ לעקערב ַא
 ,לאירעטַאמ םעד טָא

 טינ רהעמ ןָאק טולב רעזנוא זַא ,ךָאנ ךיז טנעכעראב ןעמ ןעוו רעבָא

 טנעזיוט עדעי ףיוא .ה .ד ,רעקוצ טנעצָארּפ לעטנעצ ןייא יוװ ,ןעמענרַאפ

 ןעמ ןַאק ַאט ,רעקוצ ןעּפָארט ןייא זיולב סע טרעדָאפ טולב ןעּפָארט

 רעּפרעק רעכילשנעמ רעניטנייה רעד קרַאטש יו ןהעזסיורא ןיוש



 4 . ןייּפש עכילריטַאנ

 לכאמ רעד טָא זַא ,ןעסייוו רימ ןעוו ,רעקוצ טימ טגיטסעלאב טרעוו
 | | ,עדנערג עצנַאג יד טנייה טרהיפ

 יו טהעטמש ,סאערקנעּפ טסייה סָאװ ,(דנעלג) זירד רעפיוועג ַא

 ,טרעדַאפ רעּפרעק רעד יו ,רעקוצ רחעמ זַא ,ןעטיחרַאפ וצ רמוש א
 -נייה םעד טימ רעבָא .,ןיירא טולב ןיא ןעמוקניירא ןענָאק טינ לָאז
 םעד ןופ סיוא ךיז ןעמ טכאל רעקוצ ןעטרירטנעצנַאק ןעיירפ ןעגיט

 טלעו יד סָאװ ףױא רעקוצ טסערפ ןעמ .רמוש םעד ןופ טָאברַאפ
 טימ -- ,טכַאנייב זיב הירפ רעד ןיא ןופ רעקוצ טסע ןעמ :טהעטש
 ;םילכאמ עסיז עלַא ןיא ;נָאמ ַא לָאמ עכילטע ייט ןוא עווַאק רעד

 טיײברַא רעד ןופ ןוא טייברא רעד וצ געוװ ץפיוא ;ןעסקעבעג ןיא
 ןעמ טגנילש ,רעטַאעט ןיא ןעמ טציז ;סעקרעקוצ עפסיז יד ןעמ טייק
 ןעמ ןָאק יו ,גניטימ ַא ןופ רעדָא רעטַאעט ןופ ןעמ טהעג ; ידנעק
 רעדָא טיילקײרענָאישקעּפנַאק רעד ןופ שַאנ א ןהָא ןעמוקסיוא םעּפע
 יד ייב טושּפ ןעּפעלש עכלעוו ,סעקטסַאּפ יד טָא -- םדנעטס יד ןופ
 -םיוא טינ ןוא ןעסע ,ןעסע לָאז ןעמ זא ,םלוע ןעצנאג םעד סעלָאּפ

 .ןעטייקסיז ןעפע ןערעה
 עטלַאק טימ ןעלהיקּפָא ןייא ןיא ךיז ןעמ טלַאה געט עסייה יד ןיא

 -ץייה רעקרַאטש ַא זיא רעקוצ זַא ךיז גידנענעכעראב טינ ,ןעטייקםיז
 ,ץיה רעגידנענערב 8 ןיא ךיז טנערבוצ ןוא (71 לעטעלב) לאירעטַאמ
 טהעג קנורט ם'נופ טייקטלאק יד .רעּפרעק ןיא ןיירא טמוק רע ןעוו
 -ַאואוצ רהעמ ךָאנ רעקוצ ם'נופ טשרע טרעוו ןעמ ןוא ,רעביא דלַאב
 עניטכיוו א רהעז ךיוא טנייה ךָאד טליּפש םירקדזייא ןוא ,ונ .טמיר
 ןיא ןעהעטש סָאװ ,םירטסייּפ ןוא סקייק ענעדיישראפ יד ןוא .עלָאר
 גידנערעביוצאב ,ןעיירעקעב ןוא ןענארָאטסער יד ןופ רעטסנעפ יד
 ןעטסקראמש םעד רבונ "טייקנהעש , רעייז טימ ןענייז ןוא ,גיוא סָאד
 | | !ןעליוו

 יד ןופ טעמכ ןָא טנייה ךיז טביוה רעקוצ ןעגנילש סָאד טָא ןוא
 ,רעקוצ םימ טמוק דניק םעד קנורמ א .ןעבעל ןופ ןעטונימ עטשרע
 ןופ הרדס ַא ןָא ךיז טביוה ןַאד ; רעקוצ לעסיבַא ןעכַאה זומ ךלימ יד
 -םױא ףיױא ,דניק סָאד ןעליטשוצנייא ףיוא לעמנעה ןיא דעלעקייק
 ןֶא ןיוש טביוה דניק סָאד ןעוו ,ןַאד ןוא ; םהיא ייב םעּפע ןערהיפוצ
 טימ ןעמיילק עלַא סיוא ןיוש רע טלַאח ,יִא ,יַא ,יַא --- ,םינעּפ ןעגירק
 !סעשטיוודנעס םירק-זייא ןוא םידנעק עגיליב ,עט'מס'רַאפ יד

 -אב םרעטיח:טנוזעג ערעזנוא ןופ ןעכערברַאפ רעטסערג רעד
 יד ןופ םרערושטקעפונאמ יד ןעביולרעד ייז סָאװ ,םעד ןיא טהעטש
 ,רַאמ לוָאק יוו ,ןעפָאטש עשימעכ .ח .ד ,"ּפוָאד , ןָאטוצניירא ןעטייקסיז
 קימראפ ,דיסע קיליסילאס ,ןירַאכַאס ,ןערעטיא יײלרעלַא ,קינעסרא
 ץבַאגפיוא םוש ןייק ןעבַאה עכלעוו ,ןע'מס עלַא -- םדיײהעדלַא ,דיסע
 רעכלעוו ,ןעדָאש ץוחַא ,ןעגָאמ ןעכילשנעמ ןיא ןעליפרעד וצ טינ
 ןוא ןעוורענ יד ףיוא ,ןעצרַאה ן'פיוא רעכיז רעבָא םַאזגנַאל טקריוו
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 -גיהעפ יד םהיא ןופ גידנעביורקעווא ,רעּפרעק םעד רעטנוא טבָארג
 .טייחקנארק ןעגעג ןעלעטש וצ ךיז טייק

 ןערעקוצ עטרידטנעצנַאק ץלַא יד טָא ,ןעטייקסיז עלַא יד טָא ,ונ
 טרעוו רע זַא ,רמוש ס'טולב םעד ,סאערקנעּפ יד ױזַא ןערידרַאכמַאב
 -וצ טמוק (סיטיבעייד) טייחקנארק-רעקוצ ןוא ןעסירענרעטנוא טושּפ
 -איצעּפס-םיטיבעייד רעטסואוואב רעד ,ןילסאשזד .רד יו ןוא .טסַאנ
 ,ןעטַאַאטש עטגינייארַאפ יד ןיא ,זנוא ייב ןענייז ,ךיז טנַאלקאב ,טסיל
 טימ קנארק ןעשנעמ ןָאילימ רעבלַאה ַא יו רהעמ ןַארַאפ גידנעטש
 ןיא קעװא טנעצָארּפ ןעסיורג ַא טקיש עכלעוו ,טייהקנארק-רעקוצ
 | .םירבק עגיטייצהירפ-

  ךעלקעטש-רעקוצ יד ןופ סיורא טשטעווק ןעמ סָאװ ,רעקוצ רעד
 ןופ טלָאװ ןעמ ןעוו ןוא ,ןיורב-לעקנוט סיורא טמוק (ןיעק ראנוש)

 נָא טינ ןעדאש ןייק רע טלָאװ ,ךס ןייק ןעסעגעגנ טינ שטָאכ םהיא

 טימ םיורא טמוק רע .ךילריטַאנ ןעטסנינעוומא זיא רע לייוו ,ןַאטעג
 ןוא ,םיקלח עדנעכעגךעבעל ענירעביא יד ןוא ןעלַארענימ ענייז עלַא
 .ײװ ,ןוא רעכַאמ-טייקרעיוז ןייק טינ רע זיא דנאטשוצ םעד טָא ןיא
 ,ןעגנילש ליפוצ טינ םהיא ןעלָאז ןעשנעמ יד ןעוו ,רעהירפ טגָאזעג
 | .עטעיד רעד וצ כָאגוצ רעמוג 8 ןעוועג רע טלָאװ

 םהַאנסױא ןייק טינ גנונדרָא רעניטנייה ןיא זיא רעקוצ רעבָא
 -ַאראב ןעבױהעגנָא ךיוא ןעמ טָאה םהיא .סנעסע עגירעביא יד ןופ
 רהַאפעג ץויטיזָאּפ א טציא זיא רע זַא ,ןעוועשלעפ ױזַא ןוא ןעוועב
 "טרענייפרַאפ , ןעמ ,סייו םהיא טכַאמ ןעמ .טייחשנעמ רעד רַאפ
 -עג ױזַא ךיז רהָאי טרעדנוה עגרַאק ַא ןופ ןיוש טָאה ןעמ ןוא םהיא
 -עג ץראפ טוג זיא רעקוצ זַא ,גידנעדערנייא םהיא םלוע םוצ ןעמונ
 זַא ,ןעטפערק טינ רעקוצ זַא ,טייקגידנעווטיונ ַא זיא רעקוצ זַא ,טנוז
 ןוא תויח רַאפ טנוזעג ןליּפַא זיא רעקוצ זַא ,טײקמירַאװ טינ רעקוצ
 וצ ױזַא ןעננולעג זיא הרבח-רעקוצ רעד זַא ,ןעשנעמ ראפ רָאנ םינ
 ןעמ ןוא טסערפ ןעמ זַא ,ןעגיוא יד םלוע ןעסיורג םעד ןעדנעלברַאפ
 ןעוו רָאנ רעבָא ,טנוזעג זיא רעקוצ .ףוס א ןהָא רעקוצ םעד טננילש

 ם ה יא ט ָאה רוט ַאנ יד יוו ,סנעסע יד ןיא זיא רע

 !"סענזיב , וצ טדער טהעג רעבָא .טגייל עג ק עווא

 טסע ּפָאק ףיױא ּפָאק זַא ,םיוא טמוק ,ןערעפיצ עלעיציפַא טיול
 רעקוצ םעיירפ טנופ 86 ןעטַאַאטש עטגינייארַאפ יד ןיא ָאד רעדעי
 םינ ןעשנעמ עקנארק ןעסע ,טגָאז ןעקקעמ .רמ יו ,רעבָא .רהָאי ַא
 סָאװ ,עשנעמ .טינ ךױא טעמכ ןעשנעמ ץטלַא רָאנ ,רעקוצ ןייק

 רָאג ןוא ,רעקוצ ןייק ביל טינ ךיוא ןעבָאה ,הקשמ ךס ַא ןעקנירט

 ןױש טמוק ָאט ,רעקוצ ןהָא טעמכ סיוא ךיוא ןעמוק רעדניק עניילק

 .ַא טנופ 86 טינ ןעסע רעקוצ אי ןעסע סָאװ יד טָא זַא ,סיוא ַאזלַא

 םתס זיא סָאד ,ךילקערש טושּפ זיא סָאד ןוא .טנופ 180 רָאנ ,רהָאי

 ,זײּפש א טימ ןערינ יד ןוא רעבעל יד ,סַאירקנעפ יד ןערידרַאבמַאב

 ויא ,סנעטייווצ ,ןוא טינ זייּפש ןייק ןילַא סָאד זיא םנעטשרע סָאװ
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 קראמש ףראד רעּפרעק רעד סָאװ ,שזַאנַאב רעכילצונמוא ןַא סָאד
 .ןערעוו וצ רוטּפ םהיא ןופ םוא ןעווערָאה

 ןעמונעגסיורא ןערעוו רעקוצ ןעסייוו םעד ןופ לייוו רַאּפרעד ןוא
 רע זיא ,סנימַאטיװ יד ןוא ןעלַארענימ יד .ח .ד ,םיקלח עלעקנוט יד
 -רעק םעד טרעוזרַאפ ןוא ,ךיוא רעכַאמיטייקרעיוז רעקרַאטש 8 ךָאנ
 יד םימ ןעלגנַאר וצ ךיז רהעוועג ןייז םהיא ןופ גידנעמענוצ ,רעּפ
 ןברק א ןערעוו וצ םהיא טפלעה רע ןוא ,ןעבָארקימ עדנעלגנירמורא
 -קנארק עדנעקעטשנַא עגירעביא יד ןוא ןָאשּפמָאסנָאק ,אינָאמוינ ןופ
 ערעדנא ענעדיישרַאפ ןוא סיסוָאדיסע ,טייהקנַארק-רעקוצ .ןעטייה
 םעד טימ טּפָא ךיז ןעּפָאמש עכלעוו ,ןעשנעמ וצ ךיז ןעּפעשט קעלש
 ןוא ,ןעטקודַארּפ עמעקצאצעגסיוא רעטנעזיוט ענייז ןוא רעקוצ ןעסייוו
 .ןעלהעצרעביא םוצ טינרָאג זיא סע ןעמענ סעמעוו ,ןעקנארטעג עסיז

 ? רעקוצ ןעכַאמ סייוו סָאװ וצ רעבָא

 ןיוש ןעכַאמ וצ סייוו ןעבױהעגנָא ןעמ טָאה רעקוצ םעניורב םעד
 ןעבױהעגנָא טינ ןעמ טָאה סָאד רעבָא .טרעדנוהרהָאי ןענרַאק ַא טניז
 יד ןעּפיזוצסיורא ןעלהימ יד ןעגניווצ סָאװ ,ןעכַאזרוא יד בילוצ ןָאט
 םעד טימ .ןעביוא ןעבירשאב ןעבָאה רימ יו ,רענרעק יד ןופ העירז
 ,לעדיירד רעשיטסילאטיּפַאק רעדנַא ןַא רָאג ןעדנוברַאפ זיא רעקוצ
 ןיא ןעטנעמוקָאד עלעיציּפָא יד ןיא ןענופעגסיוא טָאה ןעקקעמ. רמ יו
 -עג יד טָא ןַאק רעדעי .ןָאטגנישַאװ ןיא קעטָאילביב-סערגנָאק רעד
 עלהשעמ עטנַאסערעטניא ןַא רהעז זיא יז ,ןעכוזרעטנוא ןיילַא עטכיש
 -לעזעג רעשלאפ 8 ןיא ןָאטעגּפָא ןערעוו סָאװ ,ןעטייקשלאפ יד ןעגעוו
 ,גנונדרָא רעכילטּפַאש

 ןופ טסואוועג טינ ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,תורוד עגידרעהירפ יד |
 -שַאנ םעד ךיז ייב ןעלעטשנעדירפוצ טוג רחעז ןעגעלפ ,רעקוצ ןעסייוו
 ןעגנוביירשאב יד ןופ .רעקוצ םעניורב ןעכילריטַאנ םעד טימ טיטעּפַא
 ,ןעיירעשאנ עסיז ערעדנַא ןוא סנעדָאלּפ ,רעכעקעל עגילָאמא יד ןעגעוו
 יד ןעניר וצ ןָא טושּפ ןעביוה ,רוטַארעטמיל רעד ןיא טנעייל ןעמ סאו
 -םעלב יד ןופ םיױרַא ןעקעמש ייז זַא ,םיוא ךיז טכוד סע ןוא ,סעקנוילס
 | .רעכיב יד ןופ ךעל

 קראמ ןיא ןערעוו טלעטשעגוצ טגעלפ רעקוצ רעניורב רעד טָא ןוא
 .(ןיעק רַאגוש) ךעלקעטש-גינַאה יד ןופ סרָאטַאטנַאלּפ יד ךרוד ןיײרַא
 טגעלפ ןוא ןעפיוקרַאּפ וצ רעקוצ לעסיכ ַא טַאחעג טָאה רעמראפ רעדעי
 .ןיירא קרַאמ ןיא ןערהיפ סע

 .ןעכַאמ טנָאקעג טינ ךייר םענייק טָאה לעדנַאה-ןיילק ַאזַא רעבָא
 .טנעה ךס 8 ןיא ןענַאטשעגנייא זיא הרוחס יד לייוו ,רַאפרעד טושּפ
 ץכלעזא עכילטע רשפא רעדָא ,רחוס ַא "עינעשז, 8 סעּפע זיא ָאט
 -נאג םעד ןעּפַאכרַאפ וצ יוװ ,קנאדעג א ןעלַאפעגנייא "ּפעק עלאינעג
 -כעלסיב ןעבָאה ייז סָאװ טָא ןוא ,ןיירא טנעה ערעייז ןיא קראמ ןעצ
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 רעקוצ םעניורב םעד ן'סואימ'רַאּפ ןעמונעג טָאה ןעמ :ןָאמענּפָא זייוו !
 ןיא זַא ,גנַאלק א טזָאלעגסױרא טָאה ןעמ .ןעגיוא ם'םלוע םעד ןיא
 -זיױל ןימ א זיא סעכלעוו ,על'האירב ןימ ַאזַא ָאד זיא רעקוצ םעניורב
 םָאד ןעמ ןַאק גיוא ןעליוה ן'טימ זַא ,ןיילק ױזַא זיא רעבָא ,עקרעשטַאי
 .ןהעז טינ

 םענעניוטשעג טינ םעד טָא ןעזײטרעװדַא ןעביױהעגנָא טָאח ןעמ
 עלַא ףיוא ,ןעלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןעניל םענעגיולפעג טינ ןוא
 עכלעוו ,"טייל-סטפאשנעסיוו, ןענופעג .טָאה ןעמ ; סנעמיוק ןוא רעכעד
 לָארּפ ַא סעּפע טרעטשינעגסיוא ךָאנ טָאה ןעמ ;טעקמאכעגוצ ןעבַאה
 -נָא ןליפַא טָאה רעכלעוו ,ןָארעמאק רָאטעּפָארּפ ,דנאלגנע ןיא רָאסעפ
 ןופ (םעבָארּפ) םלעּפמעס עלַא זא ,גידנעזייוורעד ,ךוב א ןעבירשעג
 יד טא ךיז ןיא ןעבָאה ,טריזילַאנַא טָאה רע סָאװ ,רעקוצ םעניורב
 | .(דראזיל) "עקרעשטשַאידזיול

 ,לַארעביא טּפעלקוצ טָאה ןעמ סָאװ ,(םעשיפא) םרעטסוָאּפ יד ףיוא
 יו ,טרעפערגרַאפ ,על'חיח עניד'טשרמולכ סָאד טלָאמעגנַא ןעוועג זיא
 ךיוא ןעמ טָאה ָאד ןוא ;לָאמ טרעדנוה ריפ ףיוא ,טגָאזענ טָאה ןעמ
 טימ ךעלסיפ טכַא טָאה על'היח עגיזָאד סָאד זַא ,אמזוג יד טקורדעג
 ,עלערעש ןימ א טימ יו ךיז טגידנע לעזענ סָאד ןוא ,ךעלקישטַאה

 ןברק ןופ ךיוב ןיא טינש א טיג לעכ'האירב סָאד טָא ןעכלעוו טימ
 | .ןיירא ןעגָאמ ןיא ןיירא טמוק םע ןעוו

 -ײרעגּפָא ןיא זַא ,וצ טנעמזייטרעװדא רעד טצעז עדנע וצ ןוא

 -עבעל םעד טָא ןופ ָאטינ ןמיס ןייק וליּפַא זיא רעקוצ ןעסייוו ןעטגינ
 | - .ץומש ןעגיד

 ויא קעווצ רעצנַאג רעד .ןעבָארנאב טנוה רעד טגיל ָאד טָא ןוא
 עװַארַאּפ יד ןופ טנעה יד ןיא רעקוצ םעד ןעּפַאכוצניײרא ןעוועג

 ירַאֿפפ רעייז ןעבױהעגנָא ןיוש זייווכעלסיב ןעבָאה עכלעוו ,ןעלהימ

 ןופ ןעגיניירסיורא ןופ טיײברַא יד טסייח סָאד ,טייברַא "עדנערענייפ

 דנעהיצנָא ןעכַאמ םהיא ןוא ןעבעל ןוא בייל סָאד רעקוצ םעניורב םעד

 ןוא ; םהיא וצ טיטעּפַא רהעמ ןעבָאה לָאז ןעמ םוא ,סייוו ,גיוא ן'רַאפ

 ףךעבױא םעד טימ ןסאמנ'רַאפ ןעמונעג ןעמ טָאה עקאט לייוורעד

 טינ ,םעניױרב םעד םנעגיל ןופ ןייּפמאק ןעכילרחעמוא ןעטנַאמרעד

 טימ טָאה םלוע רעד .טקריוועג טָאה סָאד ןוא ,רעקוצ ןעטנינײרעגּפָא

 ןעביױהעגנַָא טָאה ןוא רעקוצ םעניורב ץ'פיוא ןעיײּפש ןעמונעג קערש

 רָאנ ,םהיא ןעסע רַאנ טינ ןוא ,רעקוצ ןעסייוו םעד רָאנ ןערעדַָאפ -

 | | .םהיא טימ ךיז ןעּפָאמש

 טנעה יד ךרוד ןוא ןעגנולעג זיא טײברַא לעקיטש עצרַאװש סָאד = |

 ,רעקוצ טנופ רעדעי ןהעגוצכרוד ןעבױהעגנָא טָאה "סירענייּפער , יד ןופ

 םרָאטַאטנַאלּפ עמירַא יד .טריצודָארּפ ןעבָאה סרָאטַאטנַאלּפ יד סָאװ

 טזומעג ןעבָאה ןוא ןעצנַאגניא רָאנ קראמ םעד ןעריױלרַאּפ ןעבָאה

 - עילַאּפָאנַאמ) טסַארט-רעקוצ םעד וצ רעקוצ םעד ןעגנערב ןעבױהנַא

 ,טיוה יד ןעדניש וצ ייז ייב טלעקנייווקעג טינ רָאנ ךיז טָאה סָאװ



 1 | זייּפש עכילריטַאנ

 -ניירא םלוע ןעצנַאג םעד ןעמ טָאה ױזַא טא ןוא ,דַארג ןעטצעל ן'זיב
 סָאװ ,זייּפש .טימ טציא ךיז טּפָאמש רע ןוא ,ןיירא קַאז ןיא טרַאנעג
 ןײלַא ןיוש טָאה רוטַאנ יד לייוו ,גירעביא זיא סָאװ ,גימיונ טינ זיא
 ,םָאד זיא ןעכערבראפ רעטסערג רעד רעבָא .סנעפע עלַא טרעקוצראפ
 -רעיוז רעכילקערש ַא זיא רעקוצ "רעטנינײרעגּפָא / רעסייוו רעד סָאװ
 מימ ,ןעלארענימ יד ןופ ןמיס ןייק טיִנ טָאה רע לייוו ,רעכאמ-טייק
 ךיוא זומ ןעגעוומענייז ןופ .טרָאּפעג םהיא טָאה רוטַאנ יד ןעכלעוו
 -ןנימ יד ןיילַא ךיז ייב ןענע'בנג'פיונוצ ןוא ןערעמשינ רעּפרעק רעד
 .ןעריזילַארמיײנ וצ םהיא םוא ,םחיא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ םוא ןעלַאר

 ,טלעטשראפ םָאװ ,סאערקנעּפ יד ,זירד רעטנַאמרעד-ןעבױא רעד

 ראפ טרעדַאֿפ ,ןיירא טולב ןיא ןיירא ןענָאק טינ לָאז רעקוצ ליפוצ זַא
 םרעפע עכילדיטַאנ עכלעוו ,ןעצלאזלארענימ סָאמ עסיוועג א ןיילַא ךיז
 ןעטנוזעג 8 ןיא ןעטלַאה םהיא ןוא ןעלעטשוצ טנָאקעג םחיא ןעטלָאװ
 ןעמ םסָאװ ,ןערעקוצ ןוא ןעלאמכַארק עשלאפ יד רעבָא .דנַאטשוצ
 ייז רָאנ ,םינ סָאד ייז ןענַאמרַאפ רָאנ םינ ,ליפ ױזַא טנייה טסערפ|

 םורַאד ןוא ,ןעלַארענימ יד טא ךָאנ גירעגנוח קרַאטש ןענייז ןיילא
 ןעצלאזלארענימ יד טָא ייז ןעגיוז רעּפרעק ןיא ןיירא ןעמוק ייז ןעוו
 רעד טָא ןוא ,ןיילא םאערקנעּפ םעד ןופ טּפיױהרעביא ,רעדילג יד ןופ
 טייחקנארקירעקוצ ןוא רמוש א ןייז וצ ףיוא טםרעה רמוש רעגיזַאד
 ,טסַאנוצ טמוק (םיטיבעייד)

 לָאמ ַא ךָאנ ןערעפיצ עגירעיורט יד

 ַארויב רענָאמגנישאוו יד סָאװ ,ןערעפיצ יד ,רעזעל ,רהיא טקנעדעג |
 ? מייחדניק רענַאקירעמא רעד ןעגעוו טקורדעג טָאה ןָאשייקוידע וװָא
 :ייז ןופ עגינייא ןענייז טָא

 400000 -- - -- טייהקנארק-ץראה טימ רעדניק
 1,000,000 --= ה-- יה יז חד טכוזדניווש טימ רעדניק
 1,000,000 -- -- -- םנעקור ענעגיובעג טימ רעדניק
 10,000000 -- -- -- רענחייצ עטכעלש טימ רעדניק

 ?וצרעד סעּפע רחיא טגָאז סָאװ .(16 לעטעלכ) .וו .זַא .א
 םעד טָא ןיא ךילכעלפרעביוא ןליּפַא ןיירא ךיז טכארט ןעמ ןעוו

 ,רעדניק יד .המשנ רעד ףיוא גירעיורמ טרעוו ,טפנוקסיוא לעקיטש
 ןיוש ןענייז ,ןעבעל ןופ לעווש עמאמ רעד ייב טשרע ןעהעטש עכלעוו
 טביױר עגַאל ץעניזָאד יד !םיּפ יד ףיוא סעטנעּפ טימ ןעדנובעג יווט
 ,ןעגנוי רעייז ןופ טייקנחעש ןוא טייחיירפ רעד ןופ ךס 8 קעװַא ןיוש
 | | | !ןעבעל ןעטחילבוצ טינ ךָאנ

 ץענעי ןיא רעפיט לעסיב א ןיירא ךיז טכארט ןעמ ןעוװ רעבָא -
 ,רעטסנרע ךס א יא ענַאל יד זא ,טשרע ןעמ טהעזרעד ,ןערעפיצ
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 לעסיב א ךיז רימָאל טא .קילב ןעטשרע ן'פיוא סיוא םהעז סע יו
 | .םעד ףיוא ןעלעטשּפָא

 ןעוט טייהקנארק-ץראה ,טייקביוט ,ןַאשּפמַאסנַאק סָאװ ,תורצ יד
 רעבָא .ןעלעטשרָאּפ רעדעי ךיז ןָאק ,רעדניק עקנארק יד רַאפ ןָא
 .טקעמש .ב .צ ,ןעקור רענעגיובעג ַא סָאװ טימ ןעסייוו ןעשנעמ גינעוו

 סָאד ?(רוימאווריוק לענייּפס) ןעקור רענעניובעג ַא טסייה סָאװ
 רעד ןוא טרַאה גונעג טינ ןענייז רענייב יד זַא ,ךילריטַאנ ,טסייה
 ןופ זַא ,טניימ םָאד ?סָאד טניימ סָאװ רעבָא .ןעניובעג זיא ןעקור
 םויצלַאק גונעג ןעוועג טינ ןעסע םרעדניק יד טָא ןיא זיא ןָא ןעריובעג
 -קַאװ ,ןוא ןערָאװעג טעוװװעטרַאהרַאפ גונעג םינ ןענייז רענייב יד ןוא
 ,ָאזלַא ,טעלעקס רעד .ןעטייז עלַא ןיא ןעניובעג ךיז ייז ןעבָאה ,גידנעס
 -עגסיוא רעדָא טייז 8 ןָא ןענױבעגנָא רָאנ רעכיילג ןייק םינ זיא
 אזא זיא רָאנ טינ .ןיינ ?ץלַא ןיוש ןעד סָאד זיא רעבָא .טלעקופ
 -- ךיא שרעדנַא סעּפע ךָאנ זיא רע רָאנ ,ןהעש טינ ,םורק רעּפרעק
 | ,קנארק זיא רע

 טנעלעגסיוא טָאה יז ,ןירעדיינשוצ עראברעדנואוו א זיא רוטַאנ יד
 עקַאט ןעגיל ייז זַא ,גיצנוק ױזַא םירבא ץלַא רעּפרעק ןיא גינעווניא
 ןַארַאפ טרָאפ זיא ייז ןעשיווצ רעבָא ,ןערעדנַא םעד ןעבענ ענייא
 עניד-רָאה יד ןופ ץענ רעד ןיא יירפ ןעניר ןָאק טולב סָאד זַא ,ץַאלּפ

 גידנעניר .רבא ןעדעי םורא טנעלעגסיױא ןעגיל עכלעוו ,ךַאלרעדָא
 ןעדעי רַאפ ןעסע טולב סָאד טגָארטוצ ,ךאלרעדָא יד טָא ןיא יירפ
 רעדילג עטעמרָאקעג טוג יד טָא ןוא ,רעּפרעק ןופ קלח ןעטסדנימ

 | יי .טנוזעג ןענייז

 -עגנָא זיא רענייב יד ןופ םַאר יד .ה .ד ,טעלעקס רעד ןעוו רעבָא |
 טינ רעדילג עגידנינעווניא יד ןיוש ןענָאק ָאט ,ןײרַא טייז ַא ןיא ןעגיוב
 טקירד דילג ןייא ןוא גנע ייז זיא זייוורעטרע ; םארג ןוא יירפ ןעביילב
 -נוא ןיוש זיא טולב ם'נופ עיצַאלוקריצ עיירפ א ןוא ןערעדנא ן'פיוא

 ןיוש טמוק ,ךיז ןעּפוטשוצכרוד רעווש זיא טולב םעד ןעוו ןוא .ךילגעמ

 ןערעוו -- ןערעגנוה רעצעלּפ ענעי ןוא ,ןיירַא טינ גיטכיר ןעסע ןייק
 | | .קנַארק

 דוצמיוא ןעטלעוו ןייא טגעל ןעמ :ךשוח ךיז טוט םלוקס יד ןיא

 ןעכיילגוצסיוא טכוז ןעמ .הרצ יד טָא דַארג ןעסיוועג א ןיא זיב ןערעסעב

 ןעמ .(ןַאיצָאמ) םעזייסרעפקע ײלרעלַא טימ סרעּפרעק ענעגיובעג יד טָא

 "םעזייסרעפקע רויטסַאּפ  .ןעטלַאה וצ גיטכיר ךיז רעדניק יד טנרעל

 יד טָא ןעגעג ןעבָאה טינ רָאג ךילריטַאנ ןָאק ןעמ .ןַא םָאד ןעמ טפור |

 ןעמ םורַאװ ,זיא םורדרַאפ רעד רעבָא ,סלוקס יד ןיא סעזייסרעסקע

 - ןיא גָאטהעװ ַא זיא סע ;וצרעד ןעמוק טינ רָאג לָאז סע זא ,םינ טיהרַאפ

 יד רעדייא ךָאנ לוק רעייז ףיוא טינ ןעביוה סלוקס יד םוראוו ןעצרַאה

 ןעסע וצ םעמַאמ יד טינ טנרעל ןעמ םוראוז ; ןעריובעג ןערעוו רעליש

 ןיא טָאה רוטַאנ יד סָאװ ןעלָאירעטַאמ עלַא יד טימ ,זייּפש עניטכיר



 08 | זייּפש עכילריטַאנ

 גיטכיר ןעיובפיוא ךיז ןעלָאז רעדניק יד זַא ױזַא ,טגעלעגניירַא רהיא
 ,ךיוב ןיא

 רעבָא ,םאזיורג זיא ןערעגנוה דניק ַא ןעזָאל וצ זא ,טגָאז ילייוו .רד
 עשירעיט א רָאנ טינ זיא ךיוב סעמַאמ רעד ןיא דניק א ןערעגנוהוצסיוא
 ןעגידרעטעּפש ןעצנַאג םדניק ןעגעג ןעכערברַאפ א רָאנ ,טײקמַאזיורג
 .ןעבעל ןוא טנוזעג

 -אדנופ םעד טגירק דניק א ןעוו םייצ יד זַא טנָאז גניק יבורט .רד
 ,ןעטַאנָאמ עטצעל יד זיא ,םעטפיס ןעוורענ ןוא חומ ןייז רַאפ טנעמ
 .ןעבעל ןופ רהָאי רַאּפ עטשרע יד ןיא ןוא ,ןעריובעג טרעוו רע רעדייא

 ןיא ךָאד ףרַאד ,דניק סָאד ןעגיוז םעד וצ ןיוש טמוק סע ןעוו ןוא
 ןעלארענימ עגירביא יד ןוא םויצלַאק רעד ןייז ךיוא ךלימ סרעטומ רעד
 רעהירפ : ןיוש סָאד זיא ױזַא רעבָא .רענייב עקרַאטש ןעיובוצפיוא ףיוא
 רעדייל רעבָא ,תואופר ןעמ טכוז ךָאנרעד ןוא הרצ יד ןעמ טזָאלרעד
 .גלָאֿפרע טימ ןעטלעז

 ןופ טייקנעגיובעג רעשלַאפ רעד ןופ טינ ןעד טמוק סָאװ ןוא
 גָאטהחעוװ (םזיטאמוחרד) ,סיטיירטרא ,ןעקור ןיא ןעצרעמש ? רעּפרעק
 -ןעוורענ ,גָאטהעוװ-ךיוב ,גנוּפָאטשרַאפ ,גָאטהעוװיּפָאק ,םעציײלּפ יד ןיא
 -דעימ ענידנעטש ,טימעּפַא רעטכעלש ,טײקגיזָאלּפָאלש ,טייהקנַארק
 ,"טכַאדעג ךייא רַאפ טינ, ערעדנַא ליפ ױזַא ןוא טייקטנערעגפיוא ,טייק
 .לעטעצ גירעיורט סָאד ןענעייל וצ ןעגיוא יד ןיא רעטסניפ טרעוו סע זַא
 רעטכעלש ןופ ןעמוק סָאװ ,ןעטייחקנַארק יד ןופ לעמטעצ םעד טָא ,טָא
 ,רעכיב עשיניצידעמ עלַא ןיא ןענעייל ןעמ ןַאק רעּפרעק ןופ גנוטלַאה
 .טסייח סָאװ (עלעכיב) ןימעלוב םעד ךיז טפיוק טנעפ 9 טימ ,רעבָא
 / ןיא 'ָאריב רעדניק, רעד ייב ,164 רעמונ "קינילק רוימסואּפ
 .ָאד ןעלהעצרעד .רימ סָאװ ,סָאד טָא ןיילַא טנעייל ןוא .ןָאטגנישַאוו

 ץטכעלש טימ רעדניק ןָאילימ ןהעצ רימ ןעבָאה םוראוו ןוא ,ונ
 רעד טלהעפ ןעסע ןופ :ךאזרוא רעגיבלעז רעד רעביא ךיוא ?רענייצ
 ןיא רענייצ עכייוו טימ ןעריוכעג טעמכ ןערעוו רעדניק יד .םויצלַאק
 םעד נידנעגירק טינ ךיוא ,רענייצ עגידרעטעּפש יד ןוא ,סעלסַאי יד
 וא ,ןעמ טיירש סלוקס יד ןיא רעבָא .טוּפַאק טכייל ןעהעג ,םויצלַאק
 יד .גָאמ ַא לָאמ יירד ךאלטשרעב טימ רענייצ יד ןעשַאוו זומ ןעמ
 יד רֶעבָא ,רענייצ יד ןעשַאו ןוא סנעסע עשלַאפ עלא ןעסע רעדניק
 ןַא ןערַאש ןעטסיטנעד ןעעמרא יוז םעדכַאנ ,גנַאג ַא ןעהעג רענייצ
 ,דלָאג סנעּפיױה

 ץזָאלפָאלש טנעטשרע ןעמוק ליומ ןיא רענייצ עמכעלש טימ ןוא
 זיא סע עכלעוו ףיוא ,סעלסַאי עכילצרעמש ,ענעלָאװשעג ןוא ,טכענ
 -םיוא טינ דניק סָאד ןיוש ןַאק ןעסע סָאד ןוא ,ןעייקוצוצ סעּפע רעווש
 םיוב רע ןעוו ,טייצ א ןיא טנורג וצ טהעג טנוזעג ןייז ; גיטכיר ןעמלַאה
 רהעז זיא סע .עדייבעג רעגיטפנוקוצ רעד רַאֿפ טנעמַאדנופ םעד טשרע
 .גירעיורט

 ץטימ רענייצ יד ןעשַאוו זומ רע זַא ,ןעמ טיירש לוקס ןיא רעבָא
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 ,ןעטייקשלאפ יילרעלא ןעסע רעדניק יד .גָאט א לָאמ יירד לעטשרעב
 ןעמ טהעז ,ךיז טהעטשרַאפ ,סָאד ,רענייצ יד רעטנוא ןעווענימ סָאװ
 .טכיררַאפ ץלַא ןיוש זיא רענייצ יד ןעשַאוװ ייז יבַא רעבָא ,טינ

 -ץעג ייז ןעטלָאװ טכילפ רעייז ןַאטעג רעבָא ןעטלָאוװ םלוקס יד ןעוו |
 ערעסָאװ ןהעזעג ןאד ןעטלָאוװ ייז .לעטשרעב סָאד יו רעטייוו טקוק
 .טכַאנ זיב ירפרעדניא ןופ ןעסע רעדניק עגיטנייח ןעכאז עכילדעש
 יד ןוא ,היק עטנוזעג טינ ןופ ךילנייוועג טמוק ךלימ רעייז סָאװ ץוח א
 רעסייוו רעד ןוא ,ייז רַאפ טינ סנעסע ןייק ןענייז (לעמעז) םלָאר עסייוו
 ןענייז ,רעהירפ ןהעזעג ןיוש ןעבָאה רימ יוװ .ייז רַאפ םס ַא זיא רעקוצ

 -רַאפ סָאװ ,סענַאטַאלרַאש ײלרעלַא ןופ רעפּפָא יד רעדניק יד טָא ךָאנ
 | יז ןע'םס

 . םורַא סקַאלב רַאּפ ַא ףיוא ךיז טוט סע סָאוו ,םורַא רָאנ ךיז טקוק
 .ןיא םידנעק עטעקצַאצעגסיױא יד טימ ןעטיילק ידנעק עכילטע :לוקס ַא
 רעשעלפ יד טימ סדנעטס רעסַאװ עדָאס עכילטע ;ךַאלריּפַאּפ ענהעש
 רָאנ ,ןעטכורפ ןופ טינ ,שלַאפ .עלַא -- ןעּפָאריס ענירג ןוא עלעג ,עטיור
 םיוא טרָאד ןעמ טנָאז תויתוא עניילק םימ .ןעלַאירעטַאמ עשימעכ ןופ

 טכַאמעגכַאנ ,ןעכורעג עטכַאמעגכַָאנ ןענייז ןעּפָאריס יד זַא ,דוס םעד |
 םעד ןעכַאמ ,םורַא ןעמיווש סָאוװ ,סירעבָארטס עכילטע יד .ןעטכורפ ךָאנ
 - .יֹוזַא רָאנ ךיז טדער סע רעבָא ,ןעטכורפ ןופ זיא ּפָאריס רעד זַא ,לעטשנָא

 .?םגָאד-טַאה , טימ סרעלדעּפ ןעהעטש ניוא ןַא ףרָאװ א טיג ןעמ ואוו ןַאד
 ןעיורפ ןעציז סע ,ןעקנַארמעג עסיז טימ ךאלשעלפ ,םירקזזייַא עגיליב
 ? טינ סָאװ ןוא לעּפע עטברַאפעג עטזיילגעג טימ ,קיעק עגיליב טימ

 ,ךאל'םירחוס עניילק יד טָא טינ ,ךילריטאנ ,ןענייז סענַאטַאלרַאש

 םס יד ןעּפַאשַאב ייז טינ ,ןיינ .ןעבעל ןעמירָא ןא ןעכַאמ ןעזומ סָאװ

 יד ןענייז סענַאטַאלרַאש יד ;סנעפע עטנַאמרעדנעביױא .יד ןופ תומח

 עלַא יד טימ ןעײרעשַאנ יד ןעריצירבַאּפ סָאװ ,ןעטנַאקירבַאּפ עכייר
 -וצ .רעטייוו לעסיבא ןָא ןעזייוו רימ עכלעוו ,ןע'םס עטנעכערעגסיוא
 םענַאטַאלרַאש ןופ עטסיל רעד ףיוא ןעהעטש הרבח רעד טָא טימ ןעמַאז
 ,גייווש א ןעכַאמ ןוא סָאד ןעהעז עכלעוו ,עטמאעב םגנוריגער יד ךיוא

 ,םס ַאזַא טינ ,ןיינ -- ,םס טימ ןענייז ןעײרעשַאנ יד טָא ,עלַא ןוא

 ,טנוזעג םָאד רעטנוא טעוװוענימ רע רָאנ ,קעװַא דלַאב טע'גרה סָאװ

 סטוג ןייק ךיוא טמוק רענייצ יד ; ץרַאה סָאד ,ןעוורענ יד קעװַא טע'גרה

 ןופ טכַאמעג ןענייז סעקרעקוצ עגיליב יד לייוו -- ,וצ טינ ןופרעד
 "ַאו אדָאס יד ;ןעברַאפ רַאט-לואק םימ טברַאפרַאפ ; רעקוצ ןעשלאפ
 -ָאס ךָאנ ,רַאטילואק םס םעד ץוח א ןעבָאה ךַאלשעלפ יד ןיא ןערעס

 רעדָא ירעבָארטס רענהעש רעד ןוא ; דיסע קיאיוזנעב ,דיסע קיליסיל

 ;ןהעזעגנָא טינ ןעגיוא יד ןיא טכורפ ןייק וליפַא טָאה ,חיר לעּפענייּפ

 ןוא םרעטסע ןופ עירָאטַאראבַאל רעשימעכ רעד ןיא טלעמשעגפיונוצ

 ןיא ןעמוקנײרַא טינ רָאט סָאװ ,סנױזַא ץלַא --- דײהעדלַא ןוא ,רעמיא

 | .ןעגָאמ ןעכילשנעמ א
 לַאװק ַא טפָא רהעז ןענייז ייז סָאװ ץוח א ,סמירקזייא עגיליב יד
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 עגיטפינ ערעדנַא טימ לופ טפָא רהעז ךָאנ ייז ןענייז ,טכוזדניווש ןופ
 ןוא ןעטלַאה ןענָאק ךיז ןעזומ ייז ,רהיא טהעטשרַאּפ לייוו ,ןעבָארקימ
 ןיטאלעשזד טימ טפיימשעג ייז ןערעוו ָאט ,ןערעוו ןעמואוושוצ טינ
 װָא .ָארריב רענָאטגנישַאװ יד ןוא .(תויח ןופ םיפ ןופ סעילערד)
  ןָאילימ ןהעצפופ יו רעגינעו םינ ןענופעג ןיילַא טָאה ירטסימעק
 טא ןופ עקצַאצ רערעיימ רעד טָא ןופ עלעפעל-עעט ןייא ןיא ןעבַארקימ
 -רַאפ טּפָא ךָאנ זיא ןיטַאלעשזד רעד טָא ,רעבָא .ןיטאלעשזד םעד
 סָאד זַא ,ראט-לאק טימ ןוא רעּפוק ,קינעטרַא ,סטייפלָאס טימ טעװַארּפ
 .ןעק-קעמ דערפל טגָאז ,ןהעטש ןענַאק לָאז

 ןא םפָא ױזַא ןעפיוק רעדניק יד עכלעוו ,עדָאס ךַאלשעלפ יד
 וצ ךיוא ןעגעל ,יורטש יד ךרוד ייז ןעּפוז ייז ןעוו ןָא רָאג ןעלעווק
 ןאראפ ןענייז טרָאד .דנאטשוצ טנוזעג רעייז וצ לעטיינק גירעיורט ַא
 ןענייז סָאװ ,ןעכורעג ענעדישרַאפ יד ןוא דיסע קיליסילאס ,ראט-לאק
 | .ןעצרַאה ן'רַאפ ךילדעש

 ןַא רעדניק יד ןעליפ סעקצַאצ עשלַאפ יד טָא ,ןעטייקםיז יד טָא
 -רעדיוו ןופ טּפַארק יד ייז ןופ קעווַא טביור סָאד ןוא ,טייקרעיוז טימ
 ףךיז ןעלגנַאר וצ דנאמשמוא ןייז וצ ףיוא ןערעה ייז ,טסייה סָאד ,דנַאטש
 ,ןעגנולהיקראפ טּפָא רחעז ןעגירק רעדניק עכלעזַא טָא .טייחקנַארק טימ
 יז וצ ןעבָאה סיטייליפנַאט ,אינָאמוינ .קעלש עלַא ןוא גָאטחעװ רעיוא
 .הטילש ַא טפָא

 -ענ לָאמ ןייא טינ ןיוש יוו -- ? םוא וליּפַא ךיז טקוק רעוו רעבָא
 ןופ ןָאמוצנײדַא ןעטנַאקירבַאּפ יד גנורינער רעזנוא טביולרעד ,טגָאז
 לעםיבא זא ,גידנעיירש ,םנעסע יד ןיא ןע'םס גיצנַאװצ זיב ןחעצפופ
 ,ד נ א 7 י י ר פ א זיא סָאד ,רהיא טהעטשרַאפ ,לייוו ,טינ טדַאש
 רעכילנהעוועג רעד .ןעשימ טינ ךיז ןעמ רָאט סענזיב ענילייח יד ןיא ןוא
 יד ןוא ,סנעסע ערעזנוא ןיא ךיז טוט סע סָאװ גינעוו ץנַאג טסייוו םלוע
 האופר יד ייז ןעהעז םוראד ןוא ,רהעמ טינ ךיוא ןעסייוו סרערהעל לוקס
 .ךַאלטשרעב-ןייצ יד ןיא רָאנ

 מעדנעלבראפ ןענייז רימ

 םינ ךילריטַאנ רימ ןענָאק ,ךוב רעזנוא ןופ קלח ןעצרוק םעד טָא ןיא
 רעכילריטַאנ ןופ טייקגיטיונ רעד ןעגעוו ןעטקנוּפ עלַא ןעמהענפיוא
 -וצפיוא ןעננולעג םנעטסגינעװמַא זיא זנוא זַא ,ןעפָאה רימ רעבָא ,זיּפש
 רעד טא וצ סערעטניא ןעדנעגונעג א סרעזעל ערעזנוא ןיא ןעקעוו
 טא רעביא רעכיב רהעמ ןענעייל וצ ןעכוז ןיוש ןעלעוו ייז ןוא ,עגארפ|
 ךיז ןעלעוו ייז זיב ןעריסערעטניארַאּפ ךיז ןעלעוו ןוא דנַאטשנעגנעג םעד
 ,תמא ןעצנַאג םוצ ןעגָאלשרעד

 ןעזיײװנָא ךָאנ זיולב רימ ןעליוו לאטיּפַאק םעד טָא גידנעגידנע ןוא
 ,סנעס9ע עשלַאפ ,עטכעלש יד ןופ טייברַא עדנעטכינרַאפ יד םוראוו
 -ןיא רַאג ןעלהעפרַאפ ןעשנעמ ןוא ןעגיוא יד ןיא טינרָאג ךיז טפרַאוװ
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 יד ןוא סנעסע יד ןעשיווצ גנַאהנעמַאזוצ ןעטקעריד םעד ןהעז וצ ןעצנַאג

 ,םינ טהעז ןעמ .טייהשנעמ יד טנייה ןערעמַאמ עכלעוו ,ןעטייהקנַארק
 .ןעטייווצ ם'נופ סױרַא טמוק סנייא זַא

 ערעדנַא יד ןוא רומ ןימַאשזדנעב .רד ןעבָאה ,ןעביוא טלחעצרעד יו
 -ַאה ייז ןעוו ,טייהקנארק ןוא ןעסע ןעשיווצ גנַאהנעמַאזוצ א ןהעזעג ַאי
 יז .תויח ףיוא ןוא לעגיופ ףיוא ןעטנעמירעּפסקע ערעייז טכַאמעג ןעב
 ענידעבעל יד ןעבָאה סנעסע עכילריטאנ ףיוא יוװ ,ןהעזעג ָאי ןעבַאה
 יז ןעבָאה סנעסע עשלאפ יד ףיוא ,טרהעקרַאפ ןוא ,טהילבעג םיאורב
 .ןעמוקעגמוא ןענייז ןוא טקנערקעג

 טָאה ,ןעזיײװנָא ןענָאק סעּפע ןעלָאז ןעטנעמירעּפסקע יד םוא רעבַא
 עבָארּפ יד יא .ןעפע רעזנוא ןעשימ רימ יוו ,טשימעג טינ ןעסע סָאד ןעמ
 ןוא לָאטיּפש רעלינַאמ םעד ןיא ןעשנעמ ףיוא יא ,לעגיופ ןוא תויח ףיוא
 יד טימ טרהחיפעג רָאנ ןעמ טָאה ,שינגנעפעג יּפיסיסימ םעד ןיא
 ןעבָאה ןעטַאטלוזער עטכעלש יד ןוא ,תואובת עטעוװַאבַארַאב עשלַאּפ
 .ןהעז טלָאװעג עקַאט ןעבָאה סרעשרָאּפ יד סָאװ ,סָאד ןעזיוועג

 ,סעבָארּפ עכלעזַא טכַאמעג טינ ןערעוו ללכב ןעשנעמ יד ייב רעבָא
 יד יוו ,סנעסע עשלַאּפ טימ ןָא ךיז טסערפ ןעמ .ןעסע רעייז ןעשימ ייז
 ןופ ןוא ,להעמ ןעטעוװועבארַאכ ןעסייוו ם'נופ ןעטקודַארּפ רעטרעדנוה
 -ַארּפענוצ יד ןופ ךיוא ןוא ,רעקוצ ןעסַייװ ם'נופ טייקסיז רענדונ רעד
 לעטיבַא ךיױא ןעמ טסע ןאד רעבָא ,ןעסעטאקילעד םס טימ עטעוו

 ,ךַאלכעטער ,עלעביצ ַא ,טיורק לעסיבַא ,ץנַארַאמ א ,לעּפע ןא ,עטַאלַאש
 ,וז .זַא .א סעקרעגוא

 ףעבָא ןעמוק ,ןעדָאש ןָא רַעּפרעק םעד ןעוט סנעסע עטשרע יד

 רעד .הרצ יד לעסיבַא ןעטַאלרַאפ ןוא עכילריטַאנ עטוג יד טָא ראפרעד

 יד סָאװ טָאטשנַא ,טכיררַאּפ ןוא םניירפ רעד טמוק ,טרעמשוצ אנוש

 רעּפרעק ן'רַאפ םייברַא עכילצינ רעייז ןָאט ןענַאק ןעלָאז סנעסע עטוג

 רעד יו ,דנַאטשוצ ןעטנוזענ ַא ןיא ןעטלַאה גידנעטש םהיא ןוא

 .רעכעל ןעטַאלרַאפ ןייא ןיא ןעטלַאה רָאג ייז ןעזומ ,זיא ןַאלּפ םרוטַאנ

 ,גילעטשרעטניה ןעביילב ךילדנע ןעוומ ייז ןעוו ,טמוק טייצ יד רעבָא

 ,ןעטייקשלַאפ להָאצ רעסיורג רעד ןיא םישישב לטב ןערעוו ייז לייוו

 ,ןעסייוו רימ ןעוו טּפיוהרעביא ןוא ,טנייה ךיז טּפָאטש ןעמ עכלעוו טימ

 ,ןייז וצ אצוי םוא זיולב ןעסעגעג רָאנ ןערעוו ןעסנירג ןוא ןעמכורפ זַא

 ןעמ טסע טּפָא רהעז ןוא ,סנעסע ערעדנַא יד וצ בָאגוצ ַא סלַא רָאנ ןוא

 ,גיטכיוו רַאפ טינ ייז טלַאה ןעמ לייוו ,רעסעמ ץיּפש ןץ'פיוא זיולב יי!

 ןעמַאזוצ ואוו ,לאפ םעד ןעמעננָא וליּפַא רימָאל ,םרעקראפ רעבָא
 .ךיוא סנעפע עטוג ךס ַא אי אקוד ןיוש ןעמ טסע ןעטײקשלַאפ יד טימ

 ,םיױא סעּפע טמוק סע ?|ןעבעל ןופ ןַאלּפ רעטונג א סָאד ןעד זיא ,ונ

 ,(שזַאטע) קָאטש ןעטסקעז םעד ןופ םיורא גָאט עלַא ךיז טפראוו ןעמ יו

 רעמסנעפ םייב ןהעטש טעוװ דניירפ ַא זא ,גידנעטש ךיז גידנעזָאלרַאפ

 ? םיסנ עכלעזַא ףיוא ןעזָאלרַאפ רָאג ךיז םורָאוװ .ןעּפַאכרעטנוא זנוא ןוא

 םנעסע עטכעלש יד זא ,ךיילג טינ ןעהעז רימ סָאװ סָאד זיא הרצ יד
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 -יוא יד זנוא ןעדנעלבראפ סנעסע עטוג יד .םיפ יד ןופ זנוא ןעפרַאװ
 -נעטש םעד ףיוא טּפעשעגסױא תוחכ ערעזנוא ןערעוו לייוורעד ןוא ,ןעג
 -כעלש יד זַא ןוא .ןעטכעלש םעד ןוא ןעטוג םעד ןעשיווצ ףמַאק ןעגיד
 ןופ סיורא ןעמ טהעז ,קפס םוש ַא ןהָא ,זנוא ןעברעדרַאפ סנעפע עט
 ,טלעוו רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עגיטכיוו עכילטע
 ";ניטיא ווָא םנעייס יד, ךוב ןייז ןיא ייז טביירשאב ןעקקעמ .רמ ןוא
 | .("ןעסע וצ יוו טפאשנעסיוו יד,)

 ,סעבָארּפ יד ןעזייוואוצנָא לָאמַא רעדיוו טינ ָאד ךיז ןעביילק רימ
 -יּפש אלינַאמ ַא ןיא רעטייברַא-ןהאב יד ףיוא טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ
 ךיוא ןוא ,"ירעב-ירעב , רעד ןופ םייצ ןיא זייר רעסייוו רעד טימ לָאט
 רעד ןופ טייצ ןיא עזורוקוק רעד טימ עטכישעג יד ןעלָאהרעדיװ וצ םינ
 -ימשאב ענייז טכַאמעג טָאה רעגרעבדלָאג ףסוי .רד ןעוו ,"ארגעלעפ
 ,גידנעפָאה ,ןיינ .(44 לעטעלב) סרעכערבראפ יד ףיוא סעבָארּפ עדנעמ
 רַאפ טשטיימעגסיוא סעגיטכיוו סעּפע ןעבָאה סעבָארּפ ייווצ יד טָא זַא
 ןוא רעמייוו ןערהיפ ייז רימ ןעליוו ,סרעזעל עמאזקרעמפיוא ערעזנוא
 -עג טָאה ןילַא ןעבעל סָאד סָאװ ,"סעבָארּפ, עכילטיע ןעזייװנָא יז
 ןערָאװעג טלעטמשעגקעוא לאפוצ א ךרוד ןענייז ןעשנעמ ןוא ,טכַאמ
 זייּפש עכילריטַאנ ןייק ןעגירק טנַאקעג טינ ןעבָאה ייז ואוו ,ענַאל א ןיא
 -עג טייצ קימש א ןעבָאה ןוא ,ןעמייקגיטכעלש יד ןעטַאלרַאּפ וצ ףיוא
 ,סנעסע עכילריטַאנמוא ,עשלאפ עגיטנייח יד ףיוא רָאנ ןעבעל טזומ
 ,גימכיר אי ןענייז םנעסע יד זַא ,טנייה טביולג רעדעי יו ,גידנעביולג
 ,תמא םעד ןעזיוועג ןעבָאה ןעמַאמלוזער ענירעיורט יד רעבָא

 אקירעמַא הטוַאס ןיא לַאּפ רעד

 םפרַאדעג טָאה ץינַאּפמָאק א ןעוו ,1914 רחָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 -הטוַאס ןיא ,עיליזַארב ןוא איווילָאב ןעשיווצ עיניל-ךהאב ַא ןעהיצ

 ןיהַא טָאה ןעמ סָאװ ,רעטייברא טנעזיוט סקעז יד ןעשיווצ .אקירעמַא
 א ןוא ןעקאילַאּפ ,רענעילאטיא ,ןעכירג ןעוועג ןענייז ,טכארבעגפיונוצ
 םא ןעוועג ןענייז םירױטקַָאד יד ןוא ןערינעשזניא יד .ערעדנַא ךסר

 | .רענאקירעמַא ןוא עשילגנע םנעטסרהעמ
 עינַאּפמָאק יד טָאה ,סנעסעזאב ןייק טינ זיא ץַאלּפ םָאד יו ױזַא

 יד ןופ טָאה ןעמ ןוא ,רעטײברַא יד רַאּפ ןעסע ןעלעטשוצ טזומעג

 להעמ עסייוו ךעלסעפ רעטרעדנוה טכארבעג ןעטַאַאטש עטגיניײארַאּפ
 .,(ץלאמש-ריזח) דרַאל ךעלסעפ ,זייר עסייוו טימ קעז ,רעקוצ ןעפייוו ןוא
 ןופ ןעטיווקסיב ןוא סרעקערק ,עװַאק ןוא עעט ,שיילפ עטנעקירטעג

 עטנעקעג לעסיב א ןעמונעגמימ ךיוא טָאה ןעמ .אוחש םינימח לכ
 םָאד רעבָא ,(ךעלכעלב ןיא ןעסנירג ןוא טכורפ עטריוורעסנַאק) הרוחס
 ,טרָאו ןייא טימ .עטמַאאב יד וצ ןעמוקעגנָא רָאנ ךילנהעווענ זיא
 עינַאּפמָאק יד עכלעוו ,סנעסע ןעטרָאס עניזָאד יד ןעמונעגטימ טָאה ןעמ
 - .יד טינ טנייה ןעד ייז טלַאה .םנעסע עטסעב יד רַאפ ןעטלַאהעג טָאה
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 ןעםע :ךיז טנעכעראב טָא ?סנעסע עטוג רַאפ טייחשנעמ ץעצנַאג
 / טינ ןעד רימ ןעריבורּפ ?סנעסע יד טָא ןופ גָאט ןעדעי טינ ןעד רימ
 רעד ןיא זױלב ? סנעסע יד טָא ףיוא רעדניק ערעזנוא ןעװעדָאהוצּפיוא -

 / ךיוא ןעכאז עכילריטַאנ ןופ בָאגוצ םעניילק א ךָאנ רימ ןעבָאה םייה
 ,ןענייז סנעסע עכילריטַאנ יד גיטמכיוו יו טינ ןעפייוו רימ יוװ דַארנ ןוא
 ,םינ ךיוא םיריױטקָאד יד ןוא ,טסואוועג טינ עינַאּפמָאק יד טָאה ױזַא
 טימ ןעגרָאזאב וצ ךיז ןעגעלעג טינ קנַאדעג ןיא םענייק זיא סע ןוא
 ןהעגַאב ךיז ןעמ ןָאק טייצ לעקיטש ַא זַא ,םתסה ןמ נידנעביולג ,ייז
 עגירעביא יד טימ טיורב סָאד טרָאפ ךָאד זיא רקיע רעד לייוו ,ייז ןחָא
 .ןעלאירעטַאמדזייּפש עטנעכערעגסיוא

 םימ טעװעדַאהעג רעטײברַא יד ןעמ טָאה גָאט ַא לָאמ יירד ,ונ
 ;רעקוצ ןעסייו טימ עװַאק ,זייר רעסייוו טימ ,שיילפ ,טיורב סייוו
 ,םילכאמ ענעדיישראפ ײלרעלַא טכַאקעג ייז רַאפ ןעמ טָאה גָאט ןעדעי
 רַאפ טָאה ןעמ ןעוו .ןעזייּפש עטנעכערעגסיוא יד ןופ רָאנ טראפ רעבָא
 -ערק בָאגוצ סלַא ייז ןעבעגעג ןוא "ךאז עטונ, 8 סעּפֶע טכאמעג ייז
 רעסייוו רעד ןופ ןעוועג ץלַא ךָאד ייז ןענייז ,ןעטיווקסיב ןוא סרעק
 ,סרעכַאמ-טייקרעיוז עלַא ןענייז עכלעוו ,רעקוצ ןעסייוו ןופ ןוא להעמ
 רעד טָא ןיא ןענייז ןעלַארענימ עדנעסיזרַאפ יד ןופ ןמיס ןייק לייוו
 ןעװעג טינ סםנעסע עטּפַאכ רעצנַאג

 -רַאק ןוא .לעּפָאטרַאק ןופ םילכאמ ןעבעגעג ךיוא ייז טָאה ןעמ
 ,זיא גהנמ רענײמעגלַא רעד יו ,רעכָא ,ןעסע טנוזעג ,טוג ַא זיא לעּפָאט
 -ָאש רעד טימ ןוא טלײשענּפָא ןעכַאק ץרַאפ לעפָאטרַאק יד ןעמ טָאה
 עטסכילצינ יד לייוו ,לעּפָאטרַאק יד ןופ עטוג סָאד ךיוא קעוַא זיא ץכעל
 רעד ןופ עסייוו סָאד ;ץכעלָאש רעד רעטנוא עמאס ןעניל ןעלארענימ
 -לעוו ,(רעכַאמ-טייקרעיוז ַא) לַאמכָארק רענייר טעמכ זיא לעּפַאטרַאק
 םוא ץכעלָאש רעד רעטנוא עמַאס טגיל סָאװ ,סָאד ןעבָאה זומ רעכ
 -ץגנָא טינ ייז זיא םָאד ,טגָאזעג יו ,רעבָא .ןערעוו וצ טריזילַארטיײנ
 א טגעלענוצ ךיא ךָאנ לאמכַארק-לעּפָאטרַאק רעד טָאה ָאט ,ןעמוק
 | .לעטיינק

 !טינרָאג ןױש טגערפ ?רהיא טגערפ ,ןעפָארטעג טָאה סָאוװ ָאט
 םרעּפרעק '!סרעטיײברַא יד ןענייז סרעכַאמ-טייקרעיוז עלַא יד טָא ןופ

 יד ןעבַאה םורא ןעכָאװ סקעז ענייא ןיא זא ,ןערָאװעג טרעױזרַאפ ױזַא
 -ַאושעג ןענייז ןעינק יד ;םיפ יד ןעּפעלשוצכָאנ ןעביױהעגנָא רעטיײברַא

 -ץגוצ ייז טָאה ןעמ ןעוו ןָאטעג העוו ןעבָאה ןעוורענ יד ,ןערָאװעג ןעל

 טָאה ץרַאה סָאד ןוא טײרּפשוצ ןעגיוא יד ןופ לעּפַאצראוװש יד ,טקירד

 טייל יד ןוא ,ןערָאװעג טצריקרַאפ זיא םעטָא רעד ןוא טרעמַאהעג

 שטָאכ ,ַארגעלעּפ ןוא ירעב-ירעב ןופ םינמס עלַא טלעקיווטנא ןעבָאה

 .עזורוקוק ךס ןייק טינ ןוא זייר ךס ןייק טינ ןעסעגעג טינ ןעבָאה ייז

 סָאד גידנעבָאה טינ זיולב ,ןעסע עלַא רימ יו ןעסעגעג טושּפ ןעבָאה ייז |

 -רַאפ ןוא טשרמולכ זנוא "טעוועטַאר, סָאװ ,ןעסע עכילריטַאנ לעסיב

 .טנוזעג ןענייז רימ זַא ,ןעניימ רימ זַא ,ןעגיוא יד זנוא טעדנעלב
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 ןעמ טניפעג ואו ?טנוזעג םנייה זיא רעוו !טנוזעג רימ ךיוא
 דנעגריא ןופ יירפ ןייז ן'תמא ןיא לָאז רעכלעוו ,טנוזעג םעד טָא טנייה
 ,ןעשנעמ 8 טנייה ןעמ טהעז ואוו ?ןענַאטחעװ ןוא ןעצרעמש עכלעוו
 .דנַאטשוצ-טנוזעג רעד ןעמעוו ייב ,םענעסקאוורעד א יצ ,דניק ַא יצ
 ןופ ,גָאמהעוװ-ןהייצ ןופ טגינייּפעג ןערעוו טייצ וצ םייצ ןופ םינ לָאז
 ײלרעלַא ןופ ,גנוטלעקרַאפ ַא ןופ ,גָאטהעוװ-רעיוא ןופ ,גָאטהעוװ-ןעגױא
 טינ ,ּפָא לעסיבַא טזָאל סע ,טושּפ !טנוזעג זיא ןעמ ?גנעגרעטנוא
 | .טנוזעג סָאד ןעמ טפור ,ּפָא טזָאל סע ןעוו ןוא ; רהעמ

 טביילק סנעסע עשלאפ עטכעלש יד ןופ טייברא עדנעטכינרַאפ יד
 -רעק םעד טפלעה ןעסע עטונ לעסיב סָאד ; ףיונוצ ךיז טכיילק ןוא ךיז
 ןעצונוצּפָא לענש ױזַא טינ ןוא רעננעל לעסיבא ןעלגנַאר וצ ךיז רעּפ

 עטכעלש יד סָאװ ,רעכעל יד ןעלעטשרַאפ וצ ףיוא עדייבעג ענעגייא ןייז
 ןענידנעטש םעד טָא וצ ףוס א ןעמוק זומ סע רעבָא ;ןעכַאמ םנעסע
 ךיז ןעמ טלחיפרעד ןענרַאמחירפ םענהעש א ןיא ןוא ,ךיז ןעלגנַאר
 םָאנ ףיױא ףיורא ךילריטַאנ סָאד ןעמ טנעל ןַאד .קנארק גנילצולּפ
 וו .זַא .א לומ ןעטכעלש ן'פיוא ,לאזקיש ן'פיוא רעדָא

 -רעד ףיוא סָאװ טימ טאהעג טינ ןעבָאה עכילקילנמוא ענעי רעבָא
 -רַאפ ױזא ןענייז סרעּפרעק ערעייז ןוא רעכעל יד ןעטַאלרַאפ וצ לייוו
 -ייווצ ןענייז טםייצ לעקיטש ץרוק א ןיא זיולב זַא ,ןערָאװעג טרעיוז

 ךיז ןופ ןעבָאה םיריױטקָאד יד שטָאכ ,ןעברָאטשעגסיױא ייז ןופ לעטירד
 .קייטּפא עצנאג יד ןעטנעיצַאּפ יד ןיא גידנעסיגניירַא ,טיוה יד ןעסירעג |

 ,םירבק עגימייצהירפ ערעייז ןיא טציא ןעגיל סקעז יד ןופ טנעזיוט ריפ
 .ץטלא יד ןיא םיבורק ערעייז ןוא ,םלוע תיב אירַאלעדנַאק םעד ףיוא

 ,ייז טימ ךיז ןהעז וצ ץלַא רשפא ךָאנ ןעפָאה ןוא ןעפָאה ןעמייה

 ןענייז טנעזיוט ייווצ רָאנ זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה טלעוו רעד רַאפ
 עקניניילק ענױזַא טימ טקורדעג ןעמ טָאה סָאד ןוא ,ןעברָאטשעגסיױא

 .ףיורעד ףיוא טקוקענמוא טינ וליפַא ךיז טָאה רענייק זַא ,ךעל'תויתוא
 -ניא יד ןופ רענייא ןוא ןעפָאלוצ ךיז ןענייז רעטײברַא עגנירעביא יד
 עצנאג יד טלחעצרעד ןע'נעקקעמ טָאה רעכלעוו ,דעימשע .רמ ,ןערינעשז
 -םנַא זיא רע סָאוװ ,טימרעד טעוװװעטארעג ןײלַא ךיז טָאה ,עטכישעג
 ןעסע רעדנא ןייק רע טָאה ףיש רעד ףיוא ןוא ,דנאלגנע ןייק ןעפָאל
 זיא עכלעוו ,ןעצנארַאמ יד ןופ טפַאז יד .ןעצנַארַאמ יו טכוזרַאפ טינ

 ןעבַאה ,ןעצלַאז-ןילַאקלא יד טימ ,ןעלארענימ עדנעסיזרַאפ יד טימ לופ |
 ךיז ןעבָאה רעדילג ענייז עכלעוו ןיא ,ןעטייקרעיוז יד טריזילַארטיײנ
 .ןערָֿאװעג טנוזעג זיא רע ןוא ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ןעדָאבעג

 ןופ ליפ זַא ,טלחעצרעד ךיוא ןע'נעקקעמ .רמ טָאה דעימשע .רמ
 ןעוו שטָאכ ,סיזָאלוקרעבוט ןופ ןעברָאטשעג ןענייז ענעמוקעגמוא יד

 טָא ןופ ןמיס ןייק ייז ןעבָאה ץאלּפ םענעי ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז |
 נידנעטש רימ ןענייז ,ןעסייו רימ יו .טַאהעג טינ טייהקנארק רעד
 -רעק רעד ןעוו רעכָא ,ןעליצאכ-טכוזדניווש יד טָא טימ טלעגנירעגמורא
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 רעּפרעק ןיא ןיירא עקאט ייז ןעמוק ,ןעלגנַאר וצ ךיז סָאװ טימ טָאה רעּפ
 .טעטכינרַאֿפ דלַאב ןערעוו ייז רעבָא ,ןיירַא

 -רַאפ וצ ךילנעממוא זיא סע, :טנָאז רעטָאס דיילק סלראשט .רד
 ןעמַאזוצ ןיירא רעּפרעק ןיא אירעטקאב ןופ ןעמוקניירא םעד ןעטיה
 רעּפרעק רעלַאמרָאנ רעד זיא לַאּפנָא םעד טָא ןעגעג רעבָא ,ןעסע ן'טימ
  -ָאמ ןופ ךעלטנעוו יד ןופ םיורא ןעמוק סָאװ ,ןעטפַאז יד .טנערַאװאב
 ,רעבעל יד ,סעקשיק יד ןופ ךעלטנעוו יד .קעוא ייז ןענע'נרה ,ןעג
 רעּפרעק ןופ ןע'מס יד ןופ לעטרעפייירד קעווַא ןיילַא ט'רטּפ עכלעוו
 ןעכַאמ וצ עכַאגפיוא יד ןעבָאה עלַא ייז -- ןעזירד ענעדיישראפ יד ןוא
 ףרַאד וצרעד רעבָא .ןיירא ןעמוק סָאװ ןעליצאב עגימפינ עלַא טשינדוצ
 ןָאק סָאװ ןוא ,דנַאטשוצ ןעלַאמרָאנ ,ןעטנוזעג א ןיא ןייז רעּפרעק רעד
 /? ןעסע ןעכילריטַאנ םעד ץוחא ןעשזַאקָאד סָאד

 -נאג ןיא ,עכילקילגמוא יד טָא ןעכָאה ,ןיוש ןעסייוו רימ יוז ,רעבָא

 טַאהעג טינ ןעלַארענימ ןופ לעגנַאמ ץ'כרוד ,רעטיײברַא עטרעיוזראפ ןעצ
 -פיג יד טָא טימ ךיז ןעלגנַאר וצ ףיוא רהעוועג סָאד ,ןעסע עטוג סָאד

 ערעייז ןיא טצעזאב ןעכינ ןיא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ןעבָארקימ עגיט
 .טייהרעגידעבעל ןעסערפעגפיוא ייז ןוא ןעגנול

 .םלעהליוו ץנירּפנָארק

 -נָארק, ףיש עכייר עסיורג רהיא טיובעג טָאה דנאלשמייד ןעוו

 לָאמַא זַא ,ט'מולח'עג טינ םענייק וליּפַא ךיז טָאה ,"םלעהליוו ץנירּפ

 -לָאס עשטייד ןעסיש וצ םוא ןעטאדלָאס רענַאקירעמַא ןערהיפ יז טעוו

 ,ןהעז וצ טנַאטערעטניא זיא םע ןוא ,טקַאפ 8 זיא םָאד רעבָא .ןעטַאד

 .ןעפערט טנַאקעג טָאה סָאד יו

 -נַאװרַאפ טייצ לעקיטש ַא ףיוא זיא ףיש ענרעדָאמ עכייר יד טָא

 טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .ףיש-רעביור ַא ןיא ןערָאװעג טלעד

 ,ןעפיש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יז ןעוו ,1915 ןיא ,המחלמ רעד ןופ

 "טָאב וצ ןַאעקַא ןעשיטנַאלטַא ץפיוא ןעטלַאהעג טָאה דנַאלשטיײיד סָאװ

 .םיילע יד -- ךיירקנארפ ןוא דנַאלגנע ןופ ןעפיש יד ןערידרַאב

 טנָאקעג טינ יז טָאה ,ןעגנוריגער יד ןעשיווצ ךַאמּפָא םעד טיול

 עכלעוו ,רעדנעל ןופ .ה .ד ,רעדנעל עלַארטיײנ ןופ גערב ןייק וצ ןעמוקוצ

 יז טָאה םיײהַא ןוא ,המחלמ טרחהיפעג טינ דנאלשטייד טימ ןעבָאה

 ןעגירק וצ ףױא ןערהַאּפ טנעקעג טינ ךיוא עדַאקָאלב רעד רעביא

 ןעמואושעגמורַא יז זיא םישדח ןיינ עגרַאק ןוא  .זייּפש ןוא ןעליוק

 רעד טימ זיולב ךיז גידנעייז סנרּפמ ,ןערעסַאוװ יד ףיוא רעהַא ןוא ןיהַא

 יןעפיש יד ןופ טבױרעגקעװַא םייצ וצ טייצ ןופ טָאה יז סָאװ ,זייּפש

 ןעפיש ןהעצרעפ .םי ןופ דנורג םוצ טקישעגרעטנורַא טָאה יז עכלעוו

 | .טרידראבמָאב טייצ לעקיטש םעד ןיא יז טָאה

 טימ ןהעז וצ טנַאסערעטניא ָאד זיא קעווצ רעזנוא רַאפ רעבָא

 ךיז ןעסָארטאמ עשטייד ,עטנוזעג טרעדנוה ףניפ ערהיא ןעבָאה סָאװ
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 .ןעמוקוצ טנעקעג טינ ייז ןעבָאה גערב םוש ןייק וצ ןעוו ,טעמרַאקעג
 ,ןענופעגסיוא ןעקקעמ .רמ טָאה ןיילַא ףיש רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ
 עצנַאג יד סָאװ ,ץלא ןעסעגעג ןעבָאה ייז .ןעסעגעג ןעבָאה ייז סָאװ
 עכילקילנמוא יד סָאװ סנעסע יד ןעסעגעג ןעבָאה ייז .טסע טייהשנעמ
 ענעגייא ערעייז ןעוועדָאה וצ םוא ,ןעמונעגטימ ךיז טימ ןעבָאה ןעפיש
 ַא סָאו ,ונ .ךיוא ןערישזאסַאּפ רשפא ןוא עטמַאאב ןוא ןעסָארטַאמ
 סָאװ ?עזייר-םי ַא ףיוא ךיז טזָאל ןעמ ןעוו ,טימ ןעמ טמענ רעגייטש
 :טוג ראפ ןענעכער עלַא עכלעוו ,סנעסע טימ טמענ ןעמ ? טסייה
 ,ןעשקָאל ,םעקטאל ,םקייק ,הלח ןעקַאב וצ ףיוא להעמ עסייוו ךעלסעפ
 ןעּפױרגלרעּפ עסייוו ,זייר עסייו טימ טמענ ןעמ לעגעב ,ךעלצעלּפ
 .,,להימטוָא עטשטעלּפוצ יד ,ךעלּפײרגענַאמ ,(ןעיילק רעלעקנוט רעד ןהָא)
 עצנַאג ַא ןוא עעט ,עװאק ,זייא ץפיוא שיילפ ,םטעפ ,רעקוצ ןעסייוו
 ,לעפָאמראק ןוא ןעטיווקסיב ,םרעקערק עיצקעלָאק

 יד ןעבָאה ,ןעפיש ןהעצרעפ יד טָא ןופ עדעי ןעקניז ן'רַאפ
 ךס ַא טימ טגנרָאזרַאפ ךיז ,סנעסע עלַא יד טָא ןעמונעגסיורא ןעשטייד
 ןייז טינ לָאז לעגנַאמ ןייק זַא ,טרעכיזרַאפ ךיז ןוא ןעליוק ןוא שיילפ
 -נָארק, רעד ןוא .ףיש רעטסקענ רעד זיב ,טייצ קיטש סיורג ַא ףיוא
 םָאה ,ץאלַאּפ 8א יו ןהעש ןעוועג לָאמַא זיא רעכלעוו ,"םלעהליוו ץנירּפ
 .ןעלַאז עטסנהעש ענייז ןיא וליּפַא ,ןעליוק טרהיפעג

 א טבעלעג ןעשטייד טרעדנוח ףניפ יד טָא ןעבָאה ױזַא טָא ןוא
 טָאד ןוא עטסעב סָאד גידנעסע ,טפול-םי רעשירפ רעד ףיוא גָאט
 ןעקייטס עגיטּפַאז ןייק טינ ךיז גידנעוװעלאשז טינ ,ךיז טכאד ,עטסנהעש
 ייז גידנעקנירטרַאפ ,ןעסקעבעג עטעקצַאצענפיוא עסיז ןייק טינ ןוא
 ?טוג ,ךיז טכַאד .טסולג ץרַאה סָאד ליפיוו ,ץוװוַאק ןוא עעט טימ

 םוצ ױזַא םינ ןעלהיפ ןעביוהעגנָא ןעכיג ןיא ןעבָאה טייל יד רעבָא
 ייב ;ןערָאװעג ןעלָאװשעג ןעינק יד עגינייא ייב ןענייז ָאז .ןעטסעב
 : ןערָאװעג טיידּפשוצ ןעגיוא יד ןופ לעּפַאצרַאװש יד ןענייז עגינייא-

 גָאמהעוװ ןוא טייקכאוש ףיוא ןענָאלקאב ןעמונעג ךיז ןעבָאה עגינייא
 ,הנותח עצנאג א טליּפשוצ גנולצולּפ ךיז טָאה ָאד ןוא ,ןעוורענ יד ןיא

 ןעלַאפעגקעוװא ןעסָארטאמ ייווצ ןענייז ,1915 ,ןעט7 םעד שטרַאמ
 רעטעּפש גָאט ַא .ןיירא לָאטיּפש ןיא ןעמענ טזומעג ייז טָאה ןעמ ןוא
 יז ןעבָאה ךָאנרעד ןוא ,ןיירא לָאטיּפש-ףיש ןיא ןיירא ייווצ ךָאנ ןענייז
 םורא געט עכילטע ןיא זיב ,ןעלהַאצ ערעסערג ןיא ןעלַאּפ ןעבױהעגנַא
 -טאמ ןהעצ ןוא טרעדנוה טםעב-ןעקנַארק ץפיוא ןעגעלעג ןיוש ןענייז
 . ףיוא ענטומעלאק ץנַאג ןעוועג ךיוא זיא עגירעביא יד ייב ןוא ןעסָאר
 ,םיפ יד ףיוא טּפעלשעגמורא םיוק ןיוש ךיז ןעבָאה ייז לייוו ,המשנ רעדי

 ןעבָאה ייז ;ךילגעמ רָאנ סָאװ ןָאמענ ןעבָאה םיריױטקָאד-ףיש יד
 יו ןעפלָאהעג עקנארק יד טָאה סע רעבָא ,ןיצידעמ טימ טעיָאּפעג יז
 -קערש ןעוועג ןענייז עקנארק יד ןופ ןעצרעמש יד .סעקנאב ןעטיוט ַא
 ןענייז ייז זַא ,ןעגנַאגרעד טייוו ױזַא עגינייא ייב ןיוש זיא סע .ךיל
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 סע טָאה עגירעביא עלַא טימ ןוא ,ןערָאװעג (םמהעלעג) טריזילַארַאּפ
 .טכעלש ץנאג ןעטלַאהעג ךיוא ןיוש

 ףיױא ןעגנאגעגסיױא זיא ךולפ א יו ןהעזענסיוא סעּפע טָאה סע
 /וצ ןעבױהעגנָא ןעבָאה םיריױטקָאד יד ןוא עטמַאאב יד ןוא ףיש רעד
 ךלַאב ףיש יד טעוװ ,טינ בוא ;ןָאט םעּפע זומ ןעמ זַא ,ןעפיירגאב

 -וצוצ ןעסָאלשאב טָאה ןעמ ןוא ,ןעסָארטאמ עטיוט טימ ןעמיוושמורא
 זיא עכלעוו ,ןעטַאַאטש עטגינייארַאּפ יד ןופ םעגערב יד וצ ןהעטש
 ,רעטדנַאזעג רעשטייד רעד ןוא ,חמחלמ רעד ןיא ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ
 -עג ןוא טגָאזעג .ןָאטגנישאוו ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ,ףרָאטסנרעב ןָאפ
 -רעד ךיז ייז ןעבָאה ,1919 ,לירּפַא ןעט11 םעד ןופ דנעוװַא ןיא .ןָאט

 טָאה ןעמ ןוא ,אינישזדריוו ,סוינ טרָאּפוינ ןופ סעגערב יד וצ טּפעלש

 ."הטלעה ווװָא דראָאב, רעגיטרָאד רעד ןעסיוו טזָאלעג דלַאב
 ,סעיינ יד טגָאזעגנָא דנַאל ןופ ןעננוטייצ עלא ןעבָאה הירפ רעד ןיא

 סמיישזד ךייט ן'פיוא טניל "םלעהליוו ץנירּפנָארק , ףיש עשטייד יד זַא
 -ירעב טימ קנארק ןענייז עכלעוו ,ןעסָארטאמ טימ טליפעגנַא ,רעוויר
 סעיינ לעקיטש סָאד טָאה ,ןעלעטשרָאּפ טכייל ךיז ןָאק ןעמ יוו .ירעב
  ןעמ ןעוו ,ןעטייצ עשירעביפ ענעי ןיא לייוו ,רעדורעג ַא טכאמעגנָא
 לעציּפ םעדעי טַאה ,חמחלמ רעד ןופ סעיינ עלַא ןעגנולשעג טושּפ טָאה
 רעד רָאנ טָאה טריסערעטניארַאפ רעבָא .טייקנירעניינ יד טקעוועגפיוא
 ךיז ןוא ףמַאק ןופ םיורא טזומעג טָאה ףיש עשטייד ַא סָאװ ,טקַאפ

 .דנַאל ןעלַארטיײנ ַא ןופ טנעה יד ןיא ןעבעגרעביא גיבייא ףיוא
 ןערָאװעג קנארק גנילצולּפ ןענייז ןעטָארטאמ עלַא זַא ,טקאפ רעד

 -רַאפ ,לייו .טריסערעטניארַאפ טינ םענייק טָאה ,"ירעב-ידעב , טימ

 ַא ןעסע ןופ טמוק ירעב-ירעב זַא ,טינ ןעד טסייוו רעוו ,רהיא טהעטש

 ָאט ,זייר גינעוו רהעז ךָאד ןעפע עלַא רימ יוו ױזַא ןוא ,ונ 4? זייר ךס

 ןעבָאה ,רעהירפ ןעזיוועגנָא ןעבָאה רימ יו .קסע רעזנוא טינ סָאד זיא

 טכַאמעג םרעפלעהטימ עטפיוקראפ ערעייז ןוא ןעלהימ-האובת יד ןיוש

 -ניירא לָאז חומ סנעדעי ןיא זַא ,טלעוו רעד ףיוא עדנאגאּפָארּפ גונעג

 ךס ַא ןעסע ןופ טמוק ירעב-ירעכ זַא ,קנַאדעג רעד ןערעוו טקורדעג

 רָאנ ,זייר ןופ זיולב טינ טמוק יז זַא ,ךילריטַאנ גידנעגָאזסױא טינ ,זייר

 טמוק יז יו דָארג ,זייר רעסייוו ,רעטעװעבַאראב ןופ ,זייר רעשלַאפ ןופ

 טינ ןענייז ייז ןעוו ,תואובת ערעדנַא יד ןופ ןוא להעמ רעסייוו ןופ

 | .ךילריטַאנ

 טָאה רעכלעוו ,רע .םעיינ יד טָא טנעיילעג ךיוא טָאה ןעקקעמ .רמ

 עגנַאל ןופ ןיוש םרעמרַאּפער-זייּפש ערעדנַא ןוא ילייוו .רד טימ ןעמַאזוצ |

 זיא ירעב-ירעב זַא ,קלָאפ ן'טימ ןעלענק ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןערהָאי

 ,ארגעלעּפ סָאװ ,עגיבלעז סָאד זיא סָאד רעבָא ,ןעמָאנ רעדנַא ןַא זיולב

 זָאשילעמ ןוא יווריוקס ןוא סיסוָאדיסע סָאװ ,סיטיירוינילאפ סָאװ

 עכלעוו ,ןעטייהקנארק-ןעוורענ ערעווש ןענייז עלַא ַײז ןוא ,אימינַא

 דלַאב טָאה רע -- ,סנעסע עכילריטַאנמוא ,עטעװעבַאראב ןוֿפ ןעמוק

 .שינעדנעלברַאפ סנעדעי ןוא לעציּפש םעד ןענַאטשרַאפ
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 טינ ןעסע ןעסַארטאמ עשטייד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ דלַאב טָאה רע
 -יוומנא אי ןעבָאה ייז ביוא ןוא ,.ב .צ ,רעזענַאּפַאי יד יוו ,זייר ךס ןייק
 עטעוװועבַאראב יד ןופ ןעמוקעג ייז סָאד זיא ָאט ,ירעב-ירעב טלעק
 טינ ייז ןעבָאה םי ץפיוא גידנעייז רָאנ ;} ןעסע עלא רימ עכלעוו ,םנעטע
 ןעבָאה השבי רעד ףיוא רימ יוװ ,ןעטנירג ןוא ןעטכורפ ןייק טאהעג
 ךלַאב ןעסָאלשאב טָאה רע ןוא ,רעכעל יד לעפיב א ןעטַאלרַאֿפ וצ םוא
 -ענ יד טָא טלעװו רעד ראפ ןעשטייטסיוא ןוא ןיחא ןערהָאּפוצקעװַא
 - .עטכיש

 -ייד רעד ןָא ןעגָאלשעגנָא דלאב ןעקקעמ .רמ ךיז טָאה ָאד רעבָא
 םףיש רעד ףיױא ןעמ טָאה רעכיירש-סגנומייצ ןייק : ןילּפיצסיד רעשט
 נערב ן'פיוא ןענַאטשעג זיא רע יו ,טביירשאב רע .טזָאלעגפיורא טינ
 טניל לָאטיּפש ןענידנעמיווש םעד ןיא ,טרָאד זַא ,טכארטעג ךיז ןוא
 טָאה רע ןוא ;סױרַא טינ םהיא טזָאל ןעמ ןוא ,תמא רעד ןעבָארנַאב
 ןעטונ טימ ןעיירפאב טינ תמא םעד ןָאק ןעמ ביוא זַא ,ןעסָאלשאב
 טָאה רע יוו ,םעדכַאנ ןוא .ןעזייב טימ ןעננערבסיורא םהיא רע טעוו
 -אב רע טָאה ,תובָא-תוכז עשיטילַָאּפ עלא טעדנעוװעגנָא גלַאּפרע ןחָא
 ץרעטנוא ןיחַא ןעמוקניירא ןוא ףיש עכייר א ןעגניד וצ ךיז ןעסַאלש
 רע עטראק-טיזיוו סעמעוו ,רָאטקַאד רעקרָאי זינ ןעסיורג א ןופ ןעמַאנ
 ףָאמעג ןוא טנַאזעג .ענעשעק ןיא ךיז ייב טאהעג דָארג טָאה

 רע .ףיש רעד ףיוא ןעמונעגפיורא םהיא ןעמ טָאה טונימ א ןיא
 רע ןענַאװ ןופ ,ןערָאדירָאק עלַא ךרוד ןערָאװעג טרחיפעגכרוד זיא
 טליפעגנַא ןעוועג זיא ץאלּפ לעציּפ סעדעי ,לַאז רעדעי זַא ,ןהעזעג טָאה
 -קָאד ןהעצרעפ ואוו ,רעמיצ א ןיא ןיירא רע זיא ךילדנע .ןעליוק טימ
 םויליסנָאק ןיא ןעסעזעג ןענייז הטלעה ווא דראָאב רעד ןופ םיריומ
 ןעגנאגעג םהיא זיא ,ןָאנערעּפ .רד ,רָאטקָאדףיש רעד .שיט ַא םורא
 רעמקערטשעגסיוא ןַא טימ ןוא לעכיימש ןעכילביל א טימ ןענעקטנא
 ןופ רענייא .טחערדעגרעביא ץלַא ךיז טָאה גנילצולפ רעבָא ,טנאח
 ןייז ןעפורעגסיוא טָאה ןוא טנעקרעד ןע'נעקקעמ טָאה םיריוטקָאד יד
 | .ןעמָאנ

 טָאה ןרָאצ ;ןעטיבכענרעכביא דלַאב ךיז טָאה םינּפ ס'ןאנערעפ .רד
 םימ טָאה רע ןוא לעכיימש ןעכילביל םעד ןופ ץאלּפ סָאד ןעמונראפ
 ? טימרעד רע טניימ סָאװ ,"רעלדניווש , םעד טָא ייב טנערפעג טייקזייב
 ףיוא ןעפרַאוװסיױרא דלַאב םחיא טעוװ ןעמ זַא ,ןהעזרעד טָאה ןעקקעמ
 רע סָאװ ,ץלא ןעבלָאבוצסױא ןעסָאלשאב רע טָאה ,ךאלדנעּפש ייווצ
 םיריױטקָאד עלַא ."ירעב-ירעב , רעגיטציא רעד ןעגעוו טקנעדעג טָאה
 ךיז טָאה ןאנערעפ .רד ןוא עדער ןייז ןופ טרעדנואוורַאפ ךיז ןעבָאה
 רע טָאה ,םהיא וצ ךיז גידנענױבנַא ,ןוא טריסערעטניארַאפ קרַאטש
 םירױטקַאד יד זיב ,רעמיצ ןעטייווצ א ןיא ןעטרַאװ ןעמעבעג םהחיא
 | - ,ןחעגוצ ךיז ןעלעוו

 ייז ןוא ןע'נעקקעמ וצ ןעמוקעגניירא ךילדנע זיא ןַאנערעּפ .רד
 -רעד םהיא טָאה ןעקקעמ .ןעמאזוצ העש ַא טכארברַאפ עדייב ןעבָאה
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 טָאה רע .ךָאנ ןעסייוו טלעוו רעד ףיוא םיריױטקָאד נינעוו סָאוװ ,טלחעצ
 ייווצ ןופ טייצ ןיא ןעבָאה ןעסָארטאמ יד יו ױזַא זַא ,ןעזיוועגנָא םהיא
 ,סרעכַאמ-טייקרעיוז ףיוא רָאנ טבעלעג געט גיצפופ ןוא ףניפ טרעדנוה
 ענעגייא ם'רוטַאנ רעד טבױרעגקעװַא טָאה ץרעמָאק יד רעכלעוו ןופ

 רעד ןיא טקנומעגנייא םירבא ערעייז ןענייז ,סרעטכינרַאפ-סטייקרעיוז
 -עג ןילא ךיז ןופ גנַאל ױזַא ןעבָאה םרעּפרעק ערעייז ןוא טייקרעיוז

 זי ,טייקגיטכעלש רעד ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ףיוא ןעלארענימ יד ןעסיר
 .דַארג ןעטצעל םוצ ןערָאװעג ןעסירעגרעטנוא ןענייז ייז

 ,עירָאעמ רעיינ רעד טָא ןופ ןערָאװעג טניוטשרע זיא ןַאנערעּפ .רד
 רע ןוא ,טנערעלעג טינ ןַאד ךָאנ טָאה טעטיזרעווינוא ןייק עכלעוו
 ןעכילקערש םעד טָא ןיא ןָאט וצ סָאװ ,הצע ןֵא טנערפעג םהיא טָאה
 ."ןעטּפעצער , ןעביירשראפ ןעמונעג םהיא טָאה ןעקקעמ .רמ ןוא .לַאפ

 טָאה ,ןעטּפעצער יד ןופ ןעמענ יד טרעהרעד טָאה רָאטקַאד רעד ןעוז

 סע יו ױזַא רעבָא ,רעטכעלעג ןופ ןעטלַאהנייא טנָאקעג טינ ךיז רע

 -אב רע טָאה ,ןעלעטשוצנייא סָאװ ןעוועג טינ ייס יוו ייס ןיוש זיא

 -ניירא טפרַאדעג ןעמ טָאה וצרעד רעבָא .ןעריבורּפוצסיױא ייז ןעסָאלש

 .ףיש רעד ןופ רעכוק םעד ןעפור

 : ןעטּפעצער ס'ןעקקעמ .רמ ןענייז טָא ןוא

 ענעצייו טנופ טרעדנוח לערעייפ ןיילק א ףיוא ןעכָאק טלעטש;

 ןעדעי טיג ןוא ּפָא טיַאז ;רעסַאװ טנופ טרעדנוה ייווצ ןוא ןעיילק

 | .ןעגרַאמהירפ ןעדעי ךיוי רעד ןופ ןעצנוא טכַא ןעקנארקי

 טרהיפוצ ןעיילק עלעפעל ַא גָאט ַא לָאמ ייווצ ןעדעי ןייַא םיג,
 | ,רעסַאװ ןיא

 שטאניּפס ,קַאינרעטסַאּפ ,טיורק ,ןערהעמ ןעמַאזוצ ּפָא טכָאק,

 ךיוי יד עקנארק יד טיג ןוא ּפָא טיַאז ,סעווקורב ,םעלעביצ ,(טָאניּפש) |

 .ךיוי ןייק טינ טעװעלַאשז ןוא ,טיורב טעיװלוָאה ךעלקיטש טימ/

 טלייש ןוא לעּפָאטרַאק לעטשרעב ַא טימ ּפָא םוג טבייר ןוא טשַאוו;

 "לַאמכָארק םעד) עסייוו עטסגינעווניא סָאד קעװַא טפרַאװ ,פָא ייז

 יד טיג ןופרעד ךיוי יד ןוא ץכעלָאש יד רָאנ טכָאק ןוא (םייקרעיוז

 ."גוא ןעלַארענימ עלַא טָאה ץכעלָאש יד) גָאט א ןעצנוא ריפ ,עקנַארק

 יד ןעלייש ץטימ םיורא ךילנחעוועג טפראוו ןעמ עכלעוו ,ךיז רעמ

 | | .(לעּפָאטרַאק

 .טשימ .גָאט א רעייא ריפ ןופ ךעלכלעג יד ןעקנַארק ןעדעי טיג;

 עלַא לעבלעג 8 ,ךלימ רעטמַאשענּפָא ןייק טינ ,רעשירפ טימ סיוא ייז

 ךעלכלעג ןוא ךלימ) ןעליוו ייז ליפיוו ,ןעּפוז םוצ ךלימ ןוא ,העש יירד

 .(ןעלארענימ ןיא ךייר ןענייז

 וצ םוא טושּפ ,שיילפ לעציּפ ַא עקנארק יד טינג גָאט ַא לָאמ ןייא;

 ןעמ ןָאק שיילפ ןהָא זַא ,ךָאד ןעניימ ייז לייוו ,שינעקנעב סָאד ןעליטש

 .םיורב טעיװלוָאה ענעקורט ךאלקיטש טימרעד ייז טיג .ןהעגאב טינ ךיז

 טרהיפוצ ,טפאז-סענעמיל רעדָא ,ןעצנַארַאמ ןופ טפַאז יד ייז טיג;



 8 | | | זיּפש עכילריטַאנ

 לעסיב א ןעבָאה טפַאז ענעמיל ןוא ןעצנַארַאמ) רעקוצ ןהָא ,רעסַאװ ןיא
 ךלַאב טרעוו ןוא עטכייל א רהעז זיא טייקרענוז יד רעבָא ,טייקרעיוז
 טּפָאטשעגנָא טושפ ןענייז ןעמכורפ יד טָא רעבָא ,"טנערבעגרעביא,
 ןופ ןעטייקרעיוז ןעטכינרַאפ ןענַאק עכלעוו ,ןעלַארענימ ץעגינעי יד טימ
 | .(םנעסע ערעדנא

 רעדעי זא ,טנַאה רעד וצ ,רעקוצ ןהָא ,סעמיצ-לעפע ןהעטש לָאז,
 םימ לופ ךיוא ןענייז לעּפע) טסולג ץרַאה ןייז ליפיוו ןעסע ןענָאק לָאז
 .ןעלַארענימ עדנעטכינרַאפ טייקרעיוז

 ץעקנארק יד ןיוש ןעמ געמ ךָאו רעטשרע רעד ןופ עדנע רעד ייב,
 .ךיוי רעד טימ ןעמַאזוצ ןעסנירג עטכָאקענ יד ןעבעג ןעבױהנָא

 עלַא ןעדיימסיוא ןעלָאז עקנַארק יד זא ,גיטכיוו רהעז זיא סע;
 עסייוו ,הלח עסייוו ,סטעפ ,זעק ,שיפ ,שיילפ יו ,סרעכַאמ-טייקרעיוז
 -ַאס ,רעקוצ ,להעמ רעסייוו רעד ןופ ןעכַאז ערעדנַא יד ןוא סרעקערק
 עכילריטַאנמוא ,(עטעװעבַארַאב יד) ןעּפױרגלרעּפ ,זייר עסייוו ,ןירַאכ
 | ."להעמ עלעג

 -ּפעצער ענדָאמ יד טָא ןופ ןעביירשרַאפ םעד ךָאנ זיא ןעקקעמ .רמ
 ןעמ טָאה ,ףיש רעד ףיוא ,טרָאד ןוא .ןערהָאפעג םיײהַא דלַאב ןעטמ
 ךָאד ןעמ טָאה ,השבי רעד ףיוא ,ָאד .להעּפַאב ןייז ןערהיפסיוא ןעמונעג
 -ָאד טנַאקעג ָאי םנעסע עדנעבעג-עבעל עראברעדנואוו יד טָא ןיוש
 | : :ןעשזַאק

 .רד ןופ עמארגעלעט ַא ןעקקעמ .רמ טגירק םורָא ךָאוו 8 ןיא
 יד עקַאט זיא ,םיוא טזייוו ,ענייז "ןיצידעמ , יד זַא גידנעגָאז ,ןָאנערעפ
 ןעביוהעגנָא ךיז עקנַארק עלַא ןעבָאה געט רַאּפ ַא ךָאנ לייוו ,עניטכיר
 .לָאמַא ךָאנ ןערהָאפ וצ ןעמוק וצ םהיא טעב רע ןוא ,ןערעפעב וצ

 עג רע זיא ןָאנערעּפ .רד טימ ןעמַאזוצ ןוא ןעמוקעג זיא ןעקקעמ |
 רע'מינּפ סעמעוו ,עקנארק יד גידנעכוזרעטנוא ,טעב וצ טעב ןופ ןעגנַאג
 ןענייז סָאװ ,עגינעי יד וליּפַא .טײקרַאבקנַאד ןופ טלהארטשענ ןעבָאה
 -םיוא טנָאקעג ןיוש ךיז ןעבָאה ,(טמהעלעג) טריזילַארַאּפ ןעוועג ןיוש
 ,שילגנע ןעדער טנָאקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעסָארטאמ עגינייא .ןעלעטש
 ךיז ןערעקמוא קירוצ ןעלעוו ייז ןעוו זַא ,טגַאזעג ןענעקקעמ ןעבָאה
 םעד ףיוא ןערעוו טכַאדעג טינ להעמ סייוו ןיוש טעוו ,דנַאלשטייד ןייק
 | .טָאלפ ןעשטייד

 ןענייז גָאט רַאּפ עדעי : ןעטיבעגמוא תורצוי יד ךיז ןעבַאה ָאד ןוא
 ץפיוא סיורא ןוא ןעטעב יד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארא ןעסַארטַאמ ייווצ א
 .ןערָאװעג טנוזעג עקנארק עלַא ןענייז טייצ לעקיטש ַא ןיא זיב ,קעד

 םָאװ ,סָאד ןעוועג רָאנ זיא סנ רעד ,ןיינ ?םנ ַא ןעוועג סָאד זיא
 סָאד זיא טסנָאז .טםייצ ןיא טעוװאיעג עקנַארק יד וצ ךיז טָאה ןעקקעמ
 -ץנימ יד ןעוו זַא ,ךילרימאנ ןעוועג זיא סע .ןעוועג םינ םנ ןייק רָאג
 ףלימ רעד ןופ ,ןעטכורפ ןוא ןעסנירג יד ןופ סנימַאטייװ יד ןוא ןעלַאר
 ןענייז הלח טעיװלוָאה רעד ןופ ןוא ןעיילק רעד ןופ ,ךעלכלעג יד ןוא
 טריזילַארטײנ ןעבָאה ןוא סרעּפרעק עטרעיוזרַאפ יד ןיא ןעמוקעגניירא
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 ןוא ,סנַאלַאב ןייז ןענואוועגקירוצ רעּפרעק רעד טָאה ,ןעטייקרעיוז יד
 םעד טָאה סרעייז ןעסע עיינ סָאד .ןערָאװעג טנוזעג ןענייז טייל יד
 זיא ץלַא ןוא ,טלהעפעג טָאה םהיא סָאװ ,סָאד ןעבעגעגקירוצ רעּפרעק

 ,גיטכיר ןערָאװעג
 ןעפרַאד ןעשנעמ ןופ םנעסע יד זַא ,זיא ָאזלַא לכשה רסומ רעד

 םמעוו ,ןעפאשאב ייז טָאה רוטַאנ עגולק יד יוו ,ךילריטַאנ ןייז דימת
 ןעפרַאד טינ טעוװ ןוא סנאלאב ןעטונ ןיא ןייז גידנעמש רעּפרעק רעד
 -רַא יד טָא ןיא ךיז גידנעצונּפָא ,ןעטַאלרַאפ טרָאד ןוא ןענע'בנג ָאד
 .טנעכייצעגנָא טינרָאג םהיא טָאה רוטַאנ יד עכלעוו וצ ,ןעטייב

 קעװַא זיא ןעקקעמ .גנולהעצרעד רעזנוא ןענידנע רימָאל רעבָא

 -ליוו ץנירּפנַארק , םעד טימ עטכישעג יד טָאה ןוא ןָאטגנישַאוו ןייק
 םעד ןופ רָאטקַָאד-רעבָא םעד ,וילב לַארענעג רַאפ טכַארבעגרַאֿפ "םלעה
 -ױטקָאד עטנענימָארּפ רָאּפ א .ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןופ טָאלּפ
 טרָאד ןענייז ,עטכישעג רעניזָאד רעד ןופ טסואוועג ןעבָאה עכלעוו ,םיר
 םיוועג טלָאװ סעּפע ןוא ,טרעדילנוצ ךאז יד טָאה ןעמ ןוא ןעוועג ךיוא
 םורא טייצ לעקיטש ןיילק ַא ןיא רעבָא .ןעמוקעגסיורא ןעוועג ןופרעד
 -נָארק, םעד ,דנַאלשטייד ןעגעג המחלמ טרעלקרעד דנַאל סָאד טָאה
 טָאלּפ רענַאקירעמַא ןיא טנַאּפשעגניײא דלאב ןעמ טָאה "םלעהליוו ץ'נירּפ
 דנַאל סָאד ;ךיירקנארפ ןייק ןעטאדלָאס רענַאקירעמַא ןערהיפ וצ ףיוא
 יד טימ עטכישענ יד ןוא המחלמ רעד ןיא ןערָאװעג טכַאקרַאפ זיא
 עשיטָאירטַאּפ יד ןיא ןערָאװעג םישישב לטב זיא ןעסָארטאמ עשטייד
 רעד טָא זיא ױזַא טָא ןוא ,המחלמ ַא ןופ ןעסערעטניא ערעדנַא ןוא
 | .ןעפָאלש קעװַא ךיוא תמא רעסיורג

 ןיא ןעטַאדלָאס ערעזנוא לָאז ןעמ זא ,טריטינַא ןַאד טָאה ןעקקעמ
 -ָאה ןעלהימ יד רעבָא ,טיורב טנוזעג ןעבעג ןעבױהנָא שטָאכ ךיירקנַארּפ
 טימ ןערענודראפ עמימש ןייז לָאז ןעמ זא ,ראפרעד טגרָאזעג ןיוש ןעב-
 ןעטלעװ טניילעננייא ןעמ טָאה דנַאל ןיא ָאד ןוא ,סעמיטש ערעייז
 ערעייט יד יבַא ,ץירגרעבַאה ,להעמ עלעג ןעסע ןעלַאז עלַא רימ זַא
 ץעטבילעג ערעזנוא וצ ןעמוקנָא ןענָאק לָאז ,לחעמ עסייוו סָאד ,עקצַאצ
 .צסיורג יד רַאפ המחלמ טרהיפעג ןעבָאה ייז ואוו ,ךיירקנַארּפ ןיא ןהיז
 .ןעטסילַאטיּפַאק

 -ַאוו ן'פיוא לעמיוב יו ןעמיוושסיורא ךָאנ טעוװו תמא רעד רעכָא
 וצ ןעניוא יד ןענעפע ןָא זייווכעלסיב ןיוש ןעביוה ןעשנעמ ןוא .רעס
 .רד ךרוד טיירּפשראפ גיטעט ױזַא ןערעוו עכלעוו ,ץתמא:זייּפש יד
 ,דנַאל רעזנוא ןיא עגַארפ רעד טָא ןופ רענַאיּפ ןעטשרע םעד ,ילייוו
 .ערעדנַא ךס א ןוא ןעקקעמ .רמ ןופ

 ףיש יד טָאה ,ןָאטנָא ןָאק ןעסע עטעוועבַאראב סָאװ ,עבָארּפ יד
 יד ,סיוא טזייוו ,ןענייז געט 288 .ןעזיוורעד "םלעהליוו ץנירּפנַארק,
 -על ןעכילנהעוועג ןיא ,רימ .ןעטלַאהסױא ןָאק שנעמ א סָאװ ,ץענערג

 ןוא זנוא ןעדנעלברַאפ סנעסע עטוג יד לייוו ,רעגנעל ןעּפעלש ,ןעב
 ןעטנוזעג ַא טימ ןעגעל ךיז סָאװ וצ רעבָא ,גנַאהרָאפ ַא יו זנוָא ןעניד
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 "לעטייב , םייב טגערפ טהעג סָאד ? ןיירא טעב ןעקנַארק א ןיא ּפָאק
 רעד טָא ןעכלעוו ,ןעסע ןעגעוו ףירגאב ןעשלַאפ םעד ייב ךיוא ןוא
 | - .ןעפַאשַאב ןיילא טָאה לעטייב

 ןָאסעל ןעניטכיוו ַא טנערעלעג

 ידרָאנ םוצ סעזייר יד ןענעוװו רעכיב יד ןענעפע רָאנ ףרַאד ןעמ
 עגיטומ יד ןעלאפאב ןעגעלפ עכלעוו ,ןעקילגמוא יד ןהעז וצ םוא ,לָאּפ
 ךילקערש יד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ עווַארב ןוא

 רעד ןופ סערעטניא ןיא רעדנעל עטניואוואבמוא ,ענעריורפרַאפ ,עטלַאק
 -עג ןעמונעגרעטנוא ןענייז םעיצידעּפסקע עכלעזַא עליפ .טפַאשנעסיוו
 -םיוא טייל יד טנעלפ (טָאנניצ) יווריוקס טייחקנארק יד רעבָא ,ןערָאוװ
 טנַאקעג ךיז ןעבָאה ייווצ רעדָא רענייא ןעוו ןעטלעז ןוא ןעטכַאלש
 .עידעגארט יד טלעוו רעד רַאֿפ ןעלהעצרעד וצ ןערעקמוא

  שרעדנַא סעּפע רעדָא טלעק יד זַא ,טביולגעג ןַאד טָאה טלעוו יד
 -קיווטנא רעד ןופ ךַאזרוא יד ןעוועג זיא רעדנעל ענעריורּפרַאפ יד ןיא
 .סנעבעל ערעייט ליפ ױזַא טסָאקעגּפָא טָאה עכלעוו ,יווריוקס ןופ גנול
 רָאנ ,טלעק יד טינ זַא ,רָאלק ןערעוו ןעבױהעגנָא טָאה םַאזגנַאל רעבָא

 "עגקעװא ייז טָאה ,ןעמענטימ ךיז טימ ןענעלפ ייז סָאװ ,ןעסע סָאד
 .טע'גרה

 ,טביולנעג רעשרָאפ ענעי ןעבָאה ןעשנעמ עגירעביא עלַא יו ױזַא

 יז ןוא ,עקשיק יד ןָא טּפָאטש ןעמ יבַא ,טוג זיא טסע ןעמ סָאװ זַא
 -פיוא םוא ,ןעסע זומ ןעמ סָאװ ,ןָאטעג טינ טכארט ןייק וליפַא ןעבָאה
 ןיוש ןעבָאה רימ יוװ ,םייה רעד ןיא .גיטכיר רעּפרעק םעד ןעטלַאהוצ
 .ןעמ טקרעמאב ,עטכעלש יד טימ ןעכַאז עטונ יד ןעמ טסע ,ןעזיועגנָא
 ענעי רעבָא .עטכעלש יד ןופ גנוקריוו עכילטיוט יד טלוב ױזַא טינ
 מעמכ ןעמונעגטימ ןעבָאה ייז ןוא ,טסואוועג טינ סָאד ןעבָאה עדנעזייר
 ךעלסעפ ,להעמ רעסייוו רעד ןופ ןעטיווקסיב :םנעפע עטכעלש יד רָאנ
 דסנעדנַאק עעט ןוא עוװַאק ,רעקוצ ןעסייוו ,זייר עסייוו ,להעמ עסייוו
 -םיוא טינ) ןאקהעב טנופ רעטרעדנוה ןוא (רעקוצ ןעפסייוו ןופ םיז) ךלימ
 .(לעפ רעד טימ ץלַאמש-ריזח עטזָאלעג

 ץזייר ןייז טכַאמעג טָאה יררעּפ רעדנעזייר רעטמהיראב רעד ןעוו
 8 ןעמונעגטימ ךיז טימ ןיוש רע טָאה ,1909 רהָאי ןיא לָאּפ-דרָאנ םוצ
 א ןוא סענעמיל ,סעקנישזָאר .ב .צ יו ,ןעסע ןעגיטכיר רהעמ לעסיב
 ץעגירעביא סָאד יו ױזַא רעבַא ,ןעסנירג ןוא טכורפ עטנעקירטעג לעסיב
 ענייז ןעבָאה ,סנעסע עשלַאפ יד ןופ ןעטסרהעמ םא ןענאטשאב זיא
 ןייק ןוא .קעלש ערעדנַא ןוא סעקשיק עדנעטולב ןופ ןעטילעג עמייל
 ןהעצ :ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ ,טהעז טא .טינ סָאד זיא רעדנואוז
 םטיווקסיב עטראה טנופ טנעזיוט ןהעצ ;להעמ ץסייוו טנופ טנעזיוט
 ,רעקוצ ןעסייוו ןעטנופ להָאצ עניבלעז יד ;לחהעמ רעסייוו רעד ןופ
 עמראה) ןעקימעפ טנופ טנעזיוט גיסיירד ,ןָאקהעב טנופ טנעזיוט ןעביז
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 ןוא עװאק ,עעט ,(שיילפ טימ להעמ ןעסייוו ןופ טכאמעג ,ןעטיווקסיב
 -לארענימ לעקערב ןייק טעמכ ןעבָאה סנעסע יד טָא עלַא .ךלימ דסנעדנַאק
 לעסיב םסָאד .סרעכַאמ-טייקרעיוז עכילקערש ןענייז ןוא טינ ןעצלַאז
 טקעלקעג ןעבָאה טכורפ עטנעקירטעג לעסיב סָאד ןוא סעקנישזָאר
 יד ןעמוקייב טנַאקעג טינ ךילדיטַאנ ןעבָאה ןוא רעסעמ ץיּפש ן'פיוא
 .ןעטילעג ןעבָאה ןעשנעמ יד ןוא ,טייקטרעיוזראפ עסיורג

 טּפױה רעד ,ןעלימקעמ .ב דלאנָאד ,רמ זיא 1018 ןיא רעבָא
 ןופ '"ירָאטסיה לארוישטענ ווָא םואעזימ ןאקירעמא6 םעד ןופ
 -ךרָאנ םוצ "עיצידעּפסקע דנאל רעקוָארק , רעד טימ ןערהָאפעג ,קרָאי וינ
 ענעריורפרַאפ יד ןיא ןעוועגּפָא ןעשנעמ עּפורג ןייז זיא רהָאי ריפ .לָאּפ
 ,ןעטייקגירעווש ןוא ןעדנעטשמוא עטסכילקערש יד רעטנוא ,רעדנעל
 ןעו .ןעוועג קנארק .םינ ייז ןופ רענייק זיא העש ןייא ןליּפַא רעבָא
 ןייז ןיא ןהעזעג ךָאנרעד םהיא טימ ךיז טָאה ןעקקעמ דערפלַא .רמ
 ןייק ףיוא וליפַא רע זיא ,קרָאי וינ ןיא םואעזומ םעד ןיא טעניבַאק
 טנוזעג ןעוועג זיא ןאלימקעמ .רמ .ןעוועג טרעטלערַאפ טינ העש ןייא
 .טבעלעגכרוד טָאה רע עכלעוו ,ןעדנעטשמוא ערעווש יד ךָאנ קרַאטש ןוא

 ןעכילריטַאנ טימ גנורהַאפרע ןייז זַא ,טגָאזעג ןע'נעקקעמ טָאה רע
 טפראדעג טלעוו רעד טלָאװ ןעדנעטשמוא עמַאזיורג ענעי רעטנוא ןעסע
 טָא ןוא .ןיירא ןורכז ןיא ןיירא ףיט לָאז רעכלעוו ,ןָאסעל א ןעשטייטסיוא
 | : ףיש ןייז ףיוא ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ

 טעיו-לוָאהןופ (סטיקסיב) ןעטיווקסיב עטרַאה טנופ טנעזיוט ףניפ,
 עלא ןוא ןעיילק יד טימ) להעמ טעיױװ-לוָאה טנופ טנעזיוט ייווצ ;להעמ/

 ;(טגעלעגניירא רהיא ןיא טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,ןעלארענימ ןהעצכעז
 ןעמ ןעוו ,עכלעוו ,(דעטיירדייחיד) ןעסנירג עטנעקירטעג טנופ טנעזיוט

 ןוא שירּפ קירוצ ייז ןערעוו ,ןעכַאק ן'רַאפ רעסַאװ ןיא ןייַא ייז טקייוו
 ןעסנירג עטנעקירטעגסיוא יד טַא ןעשיווווצ .טנופ טנעזיוט ןהעצ ןעגעוו
 ,(םאניּפש) שטַאניּפס ,םעווקורב ,ברַאבור ,לעּפָאטראק ןעוועג ןענייז
 .וו .זַא .א סעלעביצ

 עטנעקירטעגסיוא סנעטסאק תלעווצ ןעמונעגטימ ךיוא טָאה רע
 ןוא רעסַאװ טימ ןעסיגרעד רָאנ ףרַאד ןעמ עכלעוו ,סנירג ןופ ןעּפוז

 ;רעלבעב עלעג עטנעקירטעג טימ סנעטסאק ןהעצניינ ; ןעכַאקפיוא

 גיצפופ טרעדנוה ; (סנעיב-עיּפ) ךעלבעב עפייוו עניילק סנעטסַאק ףלעווצ

 עלעג טנופ טרעדנוה ייוצ ;סעברא ענירג עשידנעלטַאש טנופ

 -עג ;סטָאקירּפַא ןוא לעּפע עטנעקירטעג טנופ טנעזיוט ; סעברא

 ןוא ןעטיז ,דַאלָאקָאשט טנופ טרעדנוה ןיינ ;ןעמיולפ עטנעקירט

 סנעטסַאק גיצרעפ ןוא ייווצ ;רעקוצ םעניורב טנופ טנעזיוט ; ןערעטיב

 .,ןעלטייט ,םינ ;(ךעלכעלב ןיא ךעלבעב עטכַאקעג) סנעיב דקייב טימ

 -ןעביורטנייוו) סוישזד:ּפהערג ,(טפאז-ענעמיל ןימ ַא) סוישזד-םייל ,ןעגייפ

 ,לעּפע ,םירעכנערק ,ןערַאב ,סעשטיּפ "עטנעקעג, ךס ןייק טינ ןוא (טּפַאז

 ,(קאבאק) שַאװקס ןוא סָאטײמָאט ,סעברַא ,ןרָאק ,ןעמיולפ ,לעשנייוו

 ייב ןענייז טעיו-לוָאה ןופ סטיקסיב יד .טרָאפ ןעטסעב םעד ןופ עלַא
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 יײז זַא ,טנעקירטראפ יוזא ןעוװעג ןיוש רהָאי ריפ יד ןופ עדנע רעד
 רעכוק רעד זיא ָאט ,ןיירא טולב ן'זיב סעלסַאי יד ןעסיירוצ ןעגעלפ
 ַא טימ ןוא לעקעז א ןיא טנעלעגניירא ייז ןוא ןַאלּפ ַא ףיוא ןעלַאפעג

 ןאד ;להעמ יו ןעראוועג ןענייז ייז זיב ,טּפַאלקוצ גנאל ױזַא ייז קַאה
 ץשירפ ןעקאבעג ןוא להעמ-טעיולוָאה לעסיב ַא ןעטָאשענוצ רע טָאה
 | .ןופרעד הלח

 םינ םנעסע ס'ןעלימקעמ .רמ ןעשיווצ זיא ,ָאזלַא ,טהעז ןעמ יוז
 ץזיב בױהנָא ןופ םנעסע עלא .רעכַאמ טייקרעיוז לעציּפ ןייק ןעוועג
 םעד ןוא ךלימ דסנעדנָאק רעד ןוא רעקוצ רעסייוו רעד ץוחַא) ףוס
 -פָארַא טינרָאג זיא ייז ןופ .ךילריטַאנ ןעוועג ייז ןענייז (דַאלָאקָאשט
 -עג ןעבעגעגוצ םינ םס םוש ןייק זיא ייז וצ ןוא ,ןערָאװעג טביורעג
 סָאד) יווריוקס זַא ,ןעזיוואב טלעוו רעד ןעבָאה טייל ענייז ןוא ,ןערָאװ
 ,(זיסוָאדיסַא ,אימינא זָאישילעמ ,רגעלעּפ ,ירעב-ירעב יו עגיבלעז
 ,םנעסע עשלאפ ןופ רָאנ ,רעדנעל ענעי ןיא ןעטלעק יד ןופ טינ טמוק
 .רמ .ןעמונעגמימ ךיז טימ ןעבָאה רעשרָאּפ עגידרעהירפ עלַא עכלעוו
 -קערש יד ןוא ,טסואוועג טינ תורצ ןייק ןופ ןעבָאה טייל ס'נעלימקעמ
 .עענש רעגירהָאיײַאירָאפ רעד יו ,טרעג ייז ןעכָאה ןעמלעק עטסכיל



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד | 0

 ,2 לעטיפאס

 - ןעטײצלָאמ עטריסנַאלַאּב
 עכילטע ;71 טייז ,גנולייטנייא ס'רוטַאנ רעד 0 טייז ,ןעלַאוװק יירד יד

 ,16 ,ןעטייצלָאמ עטריסנאלאב .

 ןעלַאװק יירד יד

 -לָאמ רימ ןעניימ "ןעטייצלָאמ עטריסנַאלַאב , ןעמָאנ םעד טימ

 סע יוװ ,ױזַא טא טושּפ טלעטשענפיונוצ ןייז טינ ןעלָאז עכלעוו ,ןעטייצ

 דומַאנ יד סָאװ ,ןַאלּפ ַא ךָאנ ןעמוק גידנעטש ןעלָאז ייז רָאנ ,ךיז טכַאמ

 ןייז ןעלָאז סנעסע יד זַא ,ןהעז רימ ןעּפרַאד רָאנ טינ לייוו .טרעדָאפ

 טכיורבעג טשרע ןעלָאז ןיילא סנעסע עכילרימאנ יד רָאנ ,ךילריטַאנ

 ןיא ןעבָאה טינ ןעלָאז ענינייא זַא ,טסייה סָאד .קלָאט ַא טימ ןערעוו

 ףראד ןעמ יו רענינעוו רעדָא רהעמ ןעלאירעטאמ עסיוועג ןופ ךיז

 ױזַא ,טייז ןייא ןיא ןעניובנייא טינ ךיז לָאז ןעבעל ןופ לָאשגָאװ יד םוא

 ןעסיוו וצ םוא רעבָא .טריסנַאלַאב טוג ,ךיילג ןייז לָאז רָאנ ,ןעגָאז וצ

 ןעמ ףרַאד ,ןעטײצלַאמ עטריסנַאלַאב עכלעזא טָא ןעביילקוצנעמַאזוצ יו

 ךיוא ןוא ןעסע ןעדעי ןופ טלַאהניא ןעגיטכיר םעד ןהעטשרַאפ רעהירפ

 .ייז ןופ ןעדעי ןופ סיורא טגירק רעּפרעק רעד סָאװ ןהעטשרַאפ

 ענייז טוט רע ןעוו ,ּפָא רעּפרעק רעד ךיז טצונ ,רעהירפ טגָאזעג יו
 םוא ןוא .טרעטאמענסױא ,דימ טרעוו רע .ןעטײברַא ענעדיישראפ
 טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעבעג םהיא ןעמ זומ ,ןעטכיררַאּפ וצ קירוצ םהיא
 רעבָא .ןעפע ן'טימ ןָאט רָאנ ןעמ ןַאק ךילריטַאנ סָאד ןוא .טצונעגּפָא

 ןעמכיררַאפ זומ רעּפרעק רעד ? רעּפרעק רעד ףרַאד סָאװ ,ןהעז רימָאל
 ,לאירעטַאמ-שיילּפ ןעבעג םהיא ןעמ זומ וצרעד ןוא ןעלוקסומ ענייז
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 ,ןיאעטָארּפ ןָא טפאשנעסיוו יד טפור לאירעטַאמ-שיילפ םעד טָא
 ,סעברַא ,ךעלבעב ,ךלימ ,רעייא ,זעק ,שיפ ,שיילפ ןענייז ןיאעטָארּפ ןוא
 | | ,וז .זַא .א םינ ,ןעזדניל

 יד טָא ןוא .חכ ןוא טיײקמירַאװ ןעבָאה ךיוא זומ רעּפרעק רעד

 ,סנעסע יד .סנעסע םינימ ערעדנַא ןופ םיורא ןיוש רע טנירק ןעכַאז

 יד ,ןעטכורפ יד ,ןעסנירג יד ןענייז ,טייקמירַאו ןוא חכ ןעביג סָאוװ

 עלא טסייה סָאד ,סנעסע ענלַאמכָארק עלַא ןוא ןערעקוצ עכילריטַאנ

 עלַא םנעסע יד טָא ןוא ,.וו .זַא .א ןעזדניל ,סעברַא ,ךעלבעב ,תואובת

 .סטיירדייחָאב ר ַא ק ןעמָאנ ן'טימ ןָא ןעמ טפור ןעמאזוצ

 רעּפרעק רעד עכלעוו ןיא ,סנעסע נעדיישראפ ןופ עפורג עמירד 8
 -אב ,חכ ןוא טײקמירַאו בילוצ ךיוא ,גָאט ןעדעי ךיוא ךיז טגיטיונ

 ,לעמיוב ,רעטוּפ ,ץלַאמש .ב .צ יו ,ןעטייקמעפ ײלרעלַא ןופ טהעטש

 .ס ט עפ יד ןעמ טפור עּפורג יד טָא .ענעטעמס

 ,ןעלוקסומ יד ןעטכיררַאפ ףרַאד רעּפרעק רעד :לָאמַאכַאנ ,ָאזלַא
 ,רעייא ,שיפ ,שיילפ ןענייז סָאד ןוא ,ןיאעטָארּפ ןעבָאה וצרעד רע זומ
 ,וו .זא .א סטָאניּפ ,ןעזדניל ,סעברַא ,ךעלבעב ,סינ ,זעק ,ךלימ

 רעּפרעק רעד טגירק סָאד ןוא ,חכ ןוא טײקמירַאװ ןעבָאה זומ רע
 -עקוצ ,ןעטכורפ ,ןעסנירג יד ןופ .ה .ד ,סטײרדײהָאברַאק יד ןופ סױרַא
 ,סטָאניּפ ,ןעזדניל ,םעברא ,ךעלבעב ןופ ךיוא ןוא ,תואובת יילרעלא ,ןער

 יד ןוא ,חכ ןוא טײקמירַאװ בילוצ ןעטייקטעפ ןעבָאה ךיוא זומ רע
 ,לעמיוב ןענייז לאירעטַאמ-ךךערב םעד טָא וצ ןעלעטש סָאװ םסנעסע

 םנעסע עּפורג עטירד יד טָא .ןעצלאמש-חיח עלַא ,ענעטעמס ,רעטוּפ
 .םטעפ יד ןָא ןעמ טפור

 גנולײטנייַא ס'רוטַאנ רעד

 ןענעכער רימ זא ,ןעקרעמאב זומ רעזעל רעמאזקרעמפיוא רעד
 ןעשיווצ יא ,סניאעטָארּפ יד ןעשיווצ יא ,סעברא ןוא ןעזדניל ,ךעלבעב
 ןעזייּפש יד םָא לייוו ,ראפרעד ןָאטעג טרעוו סָאד .םטיירדייהָאבראק יד
 רַאנ ןענייז ייז רעבָא ,לאירעטַאמ-שיילפ ךס ַא עקַאט ךיז ןיא ןעבָאה
 עדייב יד ןעשיווצ ייז ןעמ טנעכער ראפרעד .לַאמכַארק ןיא רעכייר
 ,סעּפורג

 -נעמַאזוצ טָאה רוטַאנ יד ױזַא יו ,ןעזײװנָא רימ ןעליוו טָא רעבָא
 ףיוא ייז ןעליימוצ רימ .סנעסע עטנַאקַאב-טוג יד ןופ עגינייא טלעטשעג
 םטײרדײהָאברַאק ,סניאעטָארּפ :ךילמענ ,סעּפורג עטנָאמרעד יירד יד
 | .םטעפ ןוא
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 .םטץעפ -דײהָאברַאק , סניאיעטָארּפ ןעזייּפש
 | סטייר

 טנעצָארּפ 15 טנעצָארּפ -- | טנעצָאופ 19 |-- -- -- == יה -- ׁשוולפ
  ש 8 // 2 // 110 | 20 222 22 22 2  שיפ

 "- 9 2 8 2 18 | = == === == == שיילפ ןוה

 4 84 5 298 4 260 }= = == == == = ֹועק
 4 98 / 2 7 א א א ר ר רו רו רעווא

 4 6 2 3 : 7 | == == == -- סיג ענעשלעוו

 30 ' 6 "11 ן-- =- == -- -- ןעלדנַאמ
 7 38 4 8 7 9 |-- -- -- -- םוג לוזַאוב
 4 98 4 28 : 22 )-- --= -- -- += סטָאנוּפ

 2 6 "/ 568 | "7 898|-- -- -- ןענַאטשַאק עשירפ
 7 6 2 7 8 |-- -- -- (סיג) טָאנ וָאקָאק
 / 9 | - * 79 4 14 היה חחח ההחז חד דח- == ץוווו

 4 1 י 79 4 7 --|  -= == -- {(ייר) ןרָאק
 4 7 / " 66 "16 | 222 == == == = רעבָאה

 // 9 / 6 6 9 = | == יי- היחיד == -עזורוקוק

 4 1 / יח / 6 | 222 222 22 22 עקשטער

 4 12 4 79 6 0 א א א ר א זייר

 4 2 60 "7 88 |-- -= ךעלבעב עטנעקירטעג
 ' 1 : 09 : 24 | -- -- -- סעברַא עטנעקירטעג !

 // 1 // 59 // 966 | 262 6 == 22 ןעזדנול

 " 10 2 41 ")484 }= === == == == == לעּפע
 7 1 / 18 / 2 0 א א א ראא ראה ןערַאב

 "*" 0 יי 38 "ה 6/10/ |- ה-= == יח = ןעצנַארַאמ
 7 10 4 185 2 0 תה יד חח ח- -= --= ַאנַאנַאב

 "7 10 "2 8 "7 9/10 |-- (ןָאלעמ-רעטָאװ) ןָאװאק
 // 10 // 5 // 70 א א ר רו ראה סענעמיל

 2 1 4 14 : 2 |-- -- - -- ןעביורטנייוו

 " 0 "*  6 4 91/) | 2 = == == סניב גנורטס

 " 0 .צָארּפ 9 עגרַאק 4 124 | -- יה == --= -- -- טיורק

 " 0 "" 0 "/ 8/10 | = -== הי == הי === ירעלעס

 " " 60 4 4 4 1 | == היד חדה יח -- ָאטיומָאט

 27 +  2 ךז : 8 |-- -- -- -- סעברַא עשירפ
 " 10 "7 1496 : 2! == ייד חשש היה = לעפָאטרַאק

 וצ זַא ,ןעקרעמאב סיוועג ךיוא זומ רעזעל רעמאזקרעמפיוא רעד
 .טנעצָארּפ טרעדנוה יד וצ גָאװ טלהעפ סנעסע עטנעכערעגסיוא עלַא

 -ָאש ,רעסַאװ יו ,ןעכַאז יד טינ ןענָאמרעד רימ לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד

 -ָארּפ 0014 רהעפעגמוא טָאה ייא ןַא ,.ב .צ ,טָא .ןעלארענימ ,ץכעל

 עלא .ןעלארענימ טנעצָארּפ 1 ,ץכעלָאש טנעצָארּפ 11 ,רעסַאװ טנעצ

 ןַארַאפ ןענייז סטעפ ןוא ןיאיעטָארּפ ןעטנעכערעגסיוא םעד טימ ןעמַאזוצ

 י | .טנעצַארּפ 0

 -לָאמ עטריסנַאלַאב יד וצ קירוצ ןערעקמוא רעבָא ךיז רימָאל

 ערעזנוא ןיא גָאט ןעדעי ןעזומ ,טרעדָאפ רעּפרעק רעד טיול :ןעטייצ
 ,םניאעטָארּפ : ןעלאווק עטנַאמרעד יירד יד ןופ סנעסע ןייז ןעמיײצלָאמ
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 ,ןעסע וצ ניטכיוו גידנעטש ויא םורָאד ןוא .םטעפ ,םטײרדײהָאברַאק
 זעק ,שיפ ,שיילפ ,רעייא סָאד זיא יצ ,לאירעטַאמ-שיילפ ,םנעטשרע
 : ןעטכורפ ןוא ןעטנירג ,לַאמכָארק ןייז זומ ,םנעטייווצ ;ךעלבעב רעדָא
 ,לעמיוב ,רעטוּפ זיא סָאד יצ ,ןעטייקטעפ ןעמוקניירא ןעזומ ,םנעטירד
 | .ץלַאמש-שיילפ רעדָא

 ןעמ זומ ,גָאט ןופ ןעטיײצלָאמ יד טעוװענַאלּפ ןעמ ןעוו ןוא
 :עטָארּפ ןארַאפ זיא םנעסע עלא ןיא שטָאכ זא ,ןעבָאה ןעניז ןיא
 זומ ךָאד ,לעטעצ םענעזיוועגנָא םעד ןיא ןהעז ןעק ןעמ יו ,ןיא
 יו ,ןיאעטַארּפ ןיא ךייר רחעז זיא רעכלעוו ,לכאמ ןייא ןעבָאה ןעמ
 רעד זיא סָאד .וו .זא ןוא ךעלבעב ,זעק ,רעייא ,שיפ ,שיילפ .ב .צ
 .רעּפרעק ן'ראפ זייּפש ןופ לַאװוק רעטשרע

 ָאד רימ ןעליוו ,לַאװק ןעטייווצ םוצ רעביא ןעהעג רימ רעדייא
 םינ ןעמ רָאט ןיאעטַארּפ םעד טָא ןופ ליפוצ זַא ,ןענָאמרעד רעהירפ
 רעייא רעדָא ,שיפ טימ ןעמַאזצ שיילפ ןעסע טינ רָאט ןעמ .ןעסע
 ןיא ךייר עלַא ןענייז סנעסע יד טָא .ךעלבעב ןוא שיפ רעדָא ,זעק ןוא
 -ַארּפ טימ ןיאעטַארּפ ןעסע ןעסייהעג ןיוש טלָאװ סָאד ןוא ןיאעטָארּפ
 ןעגעג הריבע ןייק .שיילפ טימ שיילפ ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ןיאעט
 ףרַאד ןַאד רעבָא ,ןעשימ ייז געמ ןעמ ,טינ סָאד זיא ןַאיגילער רעד
 .לכאמ ןעדעי ןופ גידווערָאּפש ןעסע ןיוש ןעמ

 ייווצ זיולב טרעדָאֿפ שנעמ רעלַאמרָאנ א זַא ,ןעסיוו וצ טוג זיא סע
 טסַאל א סָאד זיא ,רהעמ טסע ןעמ ןעוו ןוא ,גָאט ַא ןיאעטָארּפ ןעצנוא
 נידנעסע ,קלָאט 8 ןהָא גידנעסע ,ןעשנעמ עגיטנייה .ןערינ יד רַאפ
 שיילפ ןוא שיפ ןוא גָאטייב שיילפ ,הירפ רעד ןיא רעייא ייווצ ַא .ב .צ
 ףראד ןעמ יו רהעמ ךס 8 ןיאעטָארּפ ךיז ןיא ןעּפָאטש ,טכַאנרַאפ
 .גָאט ןייא ןיא

 יד ,םינ רַאּפ יד ,טיורב סָאד זַא ,ךָאנ ךיז טנעכעראב ןעמ ןעוו ןוא
 רעגינעוו רעדָא רחעמ טגָאמראפ ץלַא --- ךלימ יד ,ןעטכורפ יד ,ןעסנירג
 ןעסע סָאװ ןעשנעמ זַא ,ןהעטשרַאפ טכייל ןיוש ןעמ ןָאק ,ןיאיעטָארּפ
 -ןיא-ךייר ,עטנעכערעגסיוא יד ןופ ךס ַא ןעסע ,קלָאט ַא ןהָא ,ױזַא םָא
 ריּפ רעדָא יירד טימ רעּפרעק םעד ןעגיטסעלאב ןוא ,ןעזייּפש ןיאעטַארּפ
 ףיוא טגנאלראפ רעּפרעק רעד יו ,רהעמ ךס א -- ןיאעטַארּפ ןעצנוא
 .םירבא עטצונעגּפָא ענייז ןעמכיררַאפ וצ

 ,1917 רהָאי ןיא עיסימָאק-סערגנַאק רעד ראפ ,ןָאטגנישַאװ ןיא
 שנעמ רעלטינשכרוד רעד זא ,ןעיזוועגנָא גניק .ל דיַאלק רָאסעּפָארּפ טָאה
 א ןיאעטָארּפ ןעצנוא יירד טעמכ טסע ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא
 רעלַאמרָאנ רעד ןָאק ,טעטּפיױהאב רעלסעב ינַאטנַא .רד יו ןוא .גָאט
 -ץנפיורא זיא ענירעביא סָאד ןוא ,ןעצנוא ייווצ ןעצונ זיולב רעּפרעק
 טרעוו ןיאעטָארּפ עגירעביא יד .טסַאל ַא יו רעּפרעק ן'פיוא ןעפרָאװ
 מושּפ ךיז ןעסייר יז ; עבלעוו ןופ ,ןערינ יד ראפ ןע'מס ןיא טלעדנַאוורַאפ
 ,ייז ןופ ןערעוו וצ רוטּפ גידנעכוז ,רעטנוא

 : רעטייוו טציא



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד / ף4

 םָאד יצ ,תואובת ןופ ןהעטשאכ זומ ןעסע ןופ לאווק רעמייווצ רעד
 טהעז ןעמ יוו ,שטָאכ .זייר ,(יאר) ןרָאק ,עזורוקוק ,רעבָאה ,ץייוו זיא
 ךָאנ ןענייז ייז רעבא ,ןיאעטָארּפ ןיא ךייר ייז ןענייז ,72 לעמעלב ףיוא
 רעד ןיא ןעמוקניירא ייז ןעזומ םורָאד ןוא ,לַאמכָארק ןיא רעכייר
 -"רעק םעד טצייה לַאמכָארק ,טײקמירַאוװ טיג לַאמכָארק לייוו ,עטעיד
 ןעזומ ,ןעביוא טגָאזעג יוו ,רעבָא ,(88 לעטעלב ,סירָאלעק טהעז) רעּפ
 טינ ,טרָאס ןעטרענייפראפ םעד ןופ טינ ,ךילריטַאנ ןייז ןעלַאמכַָארק יד
 -ַאטייוו ןוא ןעלארענימ ,ןעיילק יד טימ ןייז ןעזומ ייז רָאנ ,טעװעבַארַאב
 ןעסע ןעמ זומ תואובת עכילריטַאנ יד טָא טימ ןעמַאזוצ ןוא .סנימ
 | .ןעלהעפ טינ ןערָאט ייז .ןעטכורפ ןוא ןעסנירג

 שטָאכ זַא ,גנוקרעמאב ַא ןעכַאמ רימ ןעליוו ,ןעסנירג ןופ גידנעדער
 ,לאמכָארק ןיא םירָא רעבָא ייז ןענייז ,סטײרדײהָאברַאק ןענייז ייז
 ,סנימַאטייו ןיא ןוא ןעלַארענימ ןיא ךייר ייז ןענייז ראפרעד רעבָא
 סָאװ ,םעד ןיא עקַאט טהעטשאב ןעסנירג יד ןופ הלעמ עסיורג יד ןוא
 .ראפרעד רעבָא ,טעפ טינ םוראד ןעכאמ ןוא לאמכָארק גינעוו ןעבָאה ייז
 ןעכלעוו ןופ ,לאירעטאמ רעד זיא זָאלוילעס .זָאלוילעפ ךס א ייז ןעבָאה
 ףיוא טיובעגפיוא ןענייז ןעסנירג יד ןופ ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ךעלטנעוו יד
 .ןעלַארענימ יד ךיז ןיא ןעטלַאה וצ

 ויא רע .טעהיידרַאפ טינ טרעוו ,זָאלוילעפ רעד ,ךעלטנעוו יד טָא
 וצ סעקשיק יד טפלעה סָאװ ,"יורמטש, יד ,ןעיילק יד ,טײקבָארג יד

 ,םנעסע .גנוּפָאטשראפ טיהרַאפ ןוא ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ןעסע סָאד ןעגַָאלש
 ,טסייה סָאד .טעהיידרַאפ ןעצנאג ןיא ןערעוו ,ןעטײקבָארנ יד טָא ןהָא
 ןיוש טביילב ,ןיירא טולב ןיא ןייא ןעצנַאג ןיא ייז טּפַאז רעּפרעק רעד

 ןופ ךאזרוא ןייא זיא סָאד ןוא .ןָאמ וצ סעקשיק יד ראפ טינ רָאנ ןאד

 ,סנעסע יד ןיא ןעטיײקבָארג ןייז ןעזומ סע .(תוריצע) גנוּפַאטשראפ

 -ַאראב טינ ,עכילריטַאנ עלא ןיא ןַארַאפ ןענייז ןעטײקבָארג יד טָא ןוא

 עכלעוו ,ןעטכורפ ןוא ןעסנירג עלַא ןיא ,(ןעיילק) תואובת עטעוועב

 | .גָאט ןעדעי ןעלהעפסיוא טינ ןערָאט -
 ,םעד ץיוחַא לייוו ,ןעלהעפסיוא טינ יאדוא ןערָאט ןעסנירג עהיור

 ,זָאלוילעס ןיא ןוא סנימַאטייוװ ,ןעלַארענימ יד ןיא ךייר ןענייז ייז סָאװ

 ץיה יד ןעגנַאגעגברוד טינ ןענייז ייז סָאװ טימרעד טוג ךָאנ ייז ןענייז

 טגידעשַאב ץיה יד זא ,ןעביולג םיריױטקָאד ךס א לייוו ; ןעכַאק ןופ

 הצוי ןעמ ףראד ,טינ יצ ,תמא זיא סָאד יצ ,סנימָאטייוו יד ןופ עגינייא

 ייװצ ןעסע ךיױא ןעסנירג עטכַאקעג יד טימ ןוא תועד עדייב ןייז

 רעהיור ַא זיא ךילצונ ןוא .ןעסנירג עהיור ןופ סדַאלַאס גָאט ַא לָאמ

 סָאד ןוא ,טיטץּפַא ןפיוא טקעפע ןעדנעשירפרע םעד רעביא דַאלַאס

 - .הלעמ עסיורג ַא ןיוש ךָאד זיא ןײלַא

 עלַא סטיירדייהָאבראק יד וצ ךיוא ןערעהעג ,ןעביוא טגָאזעג יו

 םעד ןעצייהרַאפ םוצ גיטיונ ךיוא ןענייז ייז ןוא ,ןערעקוצ ןעטרַאס

 ןערעװ ןערעקוצ יד יװ ױזַא רעבָא .חכ ןעבעג םהיא ןוא רעּפרעק

 ןיא ייז ןעסע וצ רעסעב םיוועג זיא ,ןעגנוצנַאלּפ ןופ ןעמונעגסיורא
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 עקַאט רָאנ ,רעקוצ ןופ עמרָאפ רעד ןיא טינ ,עמרָאפ רעכילריטַאנ רעייז
 יד ןיא ,ךילמענ ,טלעמשעגנעמאזוצ ייז טָאה רוטַאנ יד יו ,ױזַא טָא
 .(רעקוצ ןעבָאה סנעסע יד טָא עלַא) ןעטיורב ןוא ןעסנירג ,ןעטכורפ
 ,ןעלטייט .טייקסיז עכילריטַאנ ,עטרירטנעצנַאק ַא זיא ןײלַא גינָאה
 ןענייז ייז ,רעקוצ ןיא ךייר רהעז ךיוא ןענייז סעקנישזָאר ןוא ןעגייפ
 םעד ןופ רעגינעוו סָאװ ,טרָאװ ןייא טימ .סעקרעקוצ עכילריטַאנ יד
 רעניורב רעד .רעסעב ץלַא ,רעקוצ ןעטריצירבאפ םענעגיוצעגפיורא
 לייוו ,רעטכיילבעג רעד ,רעסייוו רעד יו ,ךילריטאנ רהעמ זיא רעקוצ
 -ּפָא זיא רעקוצ רעסייוו רעד .ןעלארענימ יד ןַארַאפ ןענייז םהיא ןיא
 -עג רימ ןעבָאה ָאד ןוא .ןעגָאז וצ ױזַא ,ןיירא ןייב ן'זיב ,טגניניירעג
 יד -- סנעסע ערעזנוא ןופ לאװק ןעטייווצ םעד ןעגעוו ץלַא טנָאז
 ,םטיירדיײהָאברַאק

 וצ סָאװ ךפ ןייק ָאמינ זיא -- סטעפ יד --- לאווק ןעטירד ם'נופ
 ךס א ןעבינ ייז לייוו ,גָאט ןעדעי ןעסע ןיא ןייז ןעזומ ייז .ןעגָאז
 רעדעי .(85 לעטעלב ,םירָאלעק טהעז) רעּפרעק םעד טײקמירַאװ
 יד ןיא ךייר ןענייז ליױא-ווילָא ןוא רעטוּפ .ןעכיורבעג וצ ייז יוו טסייוו
 טרעדָאפ ןוא רעכאמ-טייקרעױז ַא זיא סטעפ-היח יד .סנימַאטייװ
 רהעז זיא ,ןעמ טביולג ,ליוא-שיפ .טייקרעיוז יד ןעכַאװשוצּפָא ןעסנירג
 ,םנימאטייוו ןיא ךייר

 .רד סָאװ ,ןעלהעצרעד רימ ןעליוו ,רעטייוו ןעהעג רימ רעדייא ןוא
 םוא ןעסע ןיא ןעטײקבָארג ןופ טייקגימיונ רעד ןעגעוו טגָאז םַאסנעס
 .תוריצע עטיירּפשראפ ױזַא יד ןעטיהרַאפ וצ

 -נָא ןעלחימ יד ןיא ןעבָאה , ,רע טגָאז ,"תואובת עטנייפרַאפ עלַא
 ןערעוו ןעלהעמ עטנייפרַאפ יד .ןעטײקבָארג יד ,ןעיילק יד ןערַאװעג
 ןעצנאג ןיא ייז טּפַאז טולב סָאד ,טסייח סָאד ,טעהיײדרַאּפ ןעצנַאג ןיא
 -וצרעטנורא ףיא סעקשיק יד רַאּפ טינ רָאנ ןיוש טביילב ָאט ,ןייא
 ."ָאטינ ךילריטַאנ זיא גנַאגלומש ןייק ןוא ,גנַאגלוטש ןיא ןעגנערב

 :רֶע טגָאז רעטייוו
 -ךלימ עגירעביא יד ןוא ךלימ ,רעייא ,םרעטסיָא ,שיפ ,שיילּפ,

 ,טעהיידרַאפ ןעצנאג ןיא ןערעוו ןעמייקטעפ ץלַא ,רעקוצ ,ןעטקודַארּפ
 רָאג טביילב ייז ןופ ןוא ןיירא טולב ןיא טּפַאזעגניײא ןערעוו ייז .ה .ד
 .רעּפרעק ןופ לַאפּפָא סלַא ןעמוקסיורא לָאז סע סָאװ ,טינ

 יד םָא ףיוא רָאנ טנייח ןעבעל ןעשנעמ עלַא טעמכ יו ױזַא ןוא,
 8 ןיוש ןעד סע זיא ָאט , ,רעטייוו רע טגָאז ,"םנעסע עטנעכערעגסיוא
 ,םײרּפשרַאפ קרַאמש ױזַא זיא גנוּפָאמשראפ סָאװ ,רעדנואוו רעפיורג
 -םנונרהיפּפא יילרעלא ךָאנ קיײטּפַא רעד וצ ןעמוקנָא זומ ןעמ ןוא
 "? ןעלטימ

 .רד טגָאז ,"ןעלטימ-סגנורהיּפּפָא ײלרעלַא יד ןופ טייקכילדעש יד,
 לָאמַא .טנאה רעד טימ ןעכאמקעווא טינ ןעמ רָאט , ,רעטייוו םָאסנעס
 טהעז רָאטקַאד רעד ןעוו רָאנ רעבָא ,ןעכיורכעג סָאד עקַאט ןעמ זומ
 קַאטסָארּפ רעדעי זיא קילנמוא םוצ רעבָא .ןופרעד טייקגיטיונ יד ןייא
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 ןוא טינ וליפַא ךיז טכארטרַאפ ןעמ ןוא רָאטקָאד רענעגייא ןייז טנייה

 | .ןייא םָאד טמענ ןעמ
 טביירש ,"ןעלטימ-סגנורהיּפּפָא ןעטרָאס עכילטע ןארַאפ ןענייז סע, |

 ןעגיבלעז םעד ףיוא טעמכ ייז ןעקריוו עלא רעבָא, ,רעטייוו םָאסנעפ .רד

 סָאװ םעּפע יװ דַארג ,ןעגָאמ ם'נופ ךעלטנעוו יד ןעצייר ייז : ןפוא

 עטסגינעוניא סָאד .גיױא סָאד םצייר ןיירא גיוא ןיא ןיירא טלַאּפ

 .--אוצסיורא ףיוא רעסַאװ .ה .ד ,ןערערט סיורא טזָאל גיוא ןופ לעטמייה

 .ןיירא גיוא ןיא ןעלַאפעגניירא זיא סָאװ ,ךאז עדמערפ יד טָא ןעשַאװ

 רעד סָאװ ,ךאז עדמערפ ַא ךיוא זיא לעטימ-סגנורהיּפּפָא רעד,

 ןעזָאל ןָא ךיוא "ןעגָאמ,, ןופ ךעלטנעוו יד ןעביוה ָאט ,םינ ףרַאד ןעגָאמ

 ףיוא רעסַאװ ךס ַא ןעזַאלוצסיורא ןָא ןעביוה ייז טסייה סָאד ,"ןערערט;

 רעסַאװ סָאד טָא .טסַאג םענעטעבעג טינ םעד טָא ןעשַאוואוצסיורא

 ,ןערעװ וצ רעטיש גנַאגלוטש םענעקַאבראפ םעד ָאזלַא ןיוש טפלעה

 ןופ ןעצייר עטפָא סָאד רעבָא .םיורא טכייל ןַאד .ןיוש טהעג רע ןוא

 רעד ןיא עגאל רעטסנרע ןַא וצ ךילדנע טרהיפ ךעלטנעוו-ןעגָאמ יד

 ' .ןישאמ גנואיידרַאפ

 יד ףיוא רָאנ ,ןעזָאלרַאפ ךיז ןעמ ףרָאד ןעגנורהיפּפָא ףיוא םינ, |

 | | .םנעסע עגיטכיר

 ןעמ,, -- .רע טביירש ,"ןעיילק יד טימ תואובת עלַא ןעסע זומ ןעמ,

 .ה .ד ,"ןעיילק, ערעייז בילוצ ןעטכורפ ןוא ןעסנירג ךס ַא ןעסע זומ

 -רַאפ טינ ןערעוו זָאלוילעס רעד ןוא ןעיילק יד  .זָאלוילעס םעד בילוצ

 ןעמַאזוצ םיורא ןעקירד סעקשיק יד סָאװ ,לַאּפּפָא רעד ןענייז ןוא טעהייד

 -סיורא זומ רעּפרעק רעד סָאװ ,ןעטּפַאז עסיוועג ןוא ןעבָארקימ טימ

 ?.ךילגעמ ןאד ןיוש טרעוו גנאגלומש רעלַאמרָאנ א ןוא ,ןעפראוו

 גָאט ןופ ןעטײצלָאמ יד ןעזומ ,ןעהעז רימ יוז :ָאזלַא לָאמַא ךָאנ

 - -דייהָאבראק ,ןיאעטָארּפ ןופ : ךילמענ ,ןעלַאװק יירד עלַא ןופ ןהעטשַאב

 ירַאפ טימ ענעטעמס ןופ טיײצלָאמ א זיא םוראד .סטעפ ןוא סטייר

 טָא רעבָא ןָא עקַאט רשפא טליפ סָאד .דנעגינעג טינ םיורב עטנייפ

 -"טעפ זיא ענעטעמס יד ןוא טיירדייהָאבראק זיא טיורב סָאד : טהעז

 טרָאד טלהעפ ךיוא .ןַארַאפ םינ טרָאד רעבָא זיא ןיאעטַארּפ ןייק ,טייק

 .ןעטכורפ ןוא ןעסנירג ןופ ןעלַארענימ יד ןוא זָאלוילעס

 טימ לעפָאטראק עטליישעג ןוא טיורב ,שיילפ ןופ טיײצלָאמ ַא |

 ,סטעפ יא ,םטיירדייהָאבראק יא ,ןיאעטָארּפ יא עקַאמ טָאה ץלַאמש

 ןעשיווצ .דנעגינעג טינ ןענייז סטיירדייהָאבראק עגיזָאד יד טָא רעבָא

 עכייר א ןעביג ייז לייוו ,טכורפ ןוא םנירג ןייז זומ סמיירדייהָאבראק יד

 זיא עקרעגוא ערעיוז לעקיטש ַא וליּפַא .זָאלוילעפ ןוא ןעלארענימ להָאצ

 ןעלַארענימ ןופ בָאגוצ ןעגימיונ םעד טָא ןעלעטשוצוצ ףיוא גונעג טינ

 ןופ םעקרעגוא ערעױז עגיטנייה יד .סנימַאטייוו ןוא זָאלוילעס ןוא

 ערעוז ליפיוו ,םעד ץוחַא ןוא ןולֵא טימ טעװעטַארַאהראפ ןערעוו קרַאמ

 ןופ עיצרָאּפ עסיורג ַא ןעבָאה זומ ןעמ ?ןעסע שנעמ א ןַאק עקרעגוא
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 ןעלעטשוצ ןעלָאז ייז זַא ,ןעטכורפ ןוא ,עהיור יא ,עטכָאקעג יא ,ןעסנירג
 .סנימַאטייװ ןוא ןעלארענימ ,זָאלוילעס םעד ןופ גונעג

 ןעטײצלָאמ עטריסנאלַאב עכילטע

 עטנוזעג ןעלעטשוצפיונוצ יו ,ןעליּפשייב עכילטע ָאד ןעביג רימ
 רהעמ ךס א ןַארַאפ ךילריטַאנ ןענייז םע .גָאט א לָאמ יירד ןעטייצלָאמ
 רימ סָאװ ,לעמעצ סָאד רעבָא ,קעווצ םעד רַאפ גראוונעסע ןעטרָאס
 .ןעשנעמ ןעמַאזקרעמפיוא ןַא רַאּפ רעזייוו-געוו א םלא ןעניד ןָאק ,ןעביג

 ,ןעלַאװק יירד יד ןופ רענייא ןעלהעפ רשפא געמ טייצלָאמ ןייא ןיא
 .ןעסע ןיא ןייז עלא ייז ןעזומ גָאט ןופ ךשמ ןיא רעבָא

 1 רעמונ קיטש הירפ

 -אק טהעז) עשַאק-רעבָאה לעסיב א ,טּפַאזןעצנַארַאמ רעדָא ,ץנַארַאמ
 ;רעקוצ םעניורב רעדָא גינָאה ןוא ענעטעמס רעדָא ךלימ טימ (םעש
 ךלימ רָאנ ןוא ןעסיורג א רַאפ עװַאק ;רעטוּפ טימ טיורב טעיװלוָאה
 .זעק לעקיטש ַא ,דניק א ראפ

 2 רע טונ קיטש הירפ

 גינעוו רָאנ ;גנירמיצ ןוא רעקוצ םעניורב טימ לעּפע רענעבירעגנָא
 לעקיטש א ןוא רעטוּפ טימ טיורב טעיװ-לוָאה ; אניטיהוו ןופ עשַאק
 ,ךלימ דניק ַא רַאֿפ ; ; עוואק ,זעק

 9 רעמונ קיט ש הי ר פ

 -ַאט טהעז) רעטוּפ טימ םניּפָאמ טעיװ-לוָאה ,ןעמיולפ עטכָאקעג
 ,.ךלימ ,עווַאק ,ייא ןַא ,(םניפ

 4 רעמונ קיטש הירפ

 טימ להעמ-עזורוקוק ןופ עשַאק ; טכורפ ערעדנַא רעדָא ץנַארַאמ
 רעטוּפ טימ טסוָאט טעיװ-לוָאה ; ךלימ ןוא גינָאה רעדָא רעקוצ םעניורב
 .ךלימ ,עווַאק ,זעק לעקיטש ןיילק א ןוא

 8 ר עמונ קיט ש הי רפ }

 - צניורב רעדָא ץייוו ענעטלָאּפשעג ןופ עשַאק ; (עיניד) ןָאלעמ-קסָאמ
 סטכאמעגנייַא ןעשימייח רעדָא ,רעטוּפ טימ טיורב טעיװ-לוָאה ; זייר
 ,ךלימ ,עווַאק ; רעקוצ םעניורב ןופ

 6 רעמונ קיט ש הירפ

 טהעז) סעקנישזָאר עטכַאקעג טימ טקעדַאב ַאנימיחוו ,ץנַארַאמ
 טיורב טעיװ-לוָאה ; ענעטעמס רעדָא ךלימ טימ ןעסָאנאב ןוא (ןעסעמיצ
 ,ךלימ ,עוװַאק ; זעק לעקיטש א ןוא רעטוּפ טימ
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 7 רעמונ קיט ש הירפ

 סניפָאמ ,טכורפ ערעדנַא רעדָא גנירמיצ טימ לעּפע עטלעגערּפעג
 .(ןעקנַארטעג טהעז) דַאלָאקָאשט = ; ייא ןא רעדָא זעק ,להעמ עלעג ןופ

 | 1 רע מונ (נָאטימ) ש טנָאל

 -אס רענירג ,(ךיוי רעד וצ) סנאטורק טעיוו-לוָאה טימ ּפוז-סעברַא
 טימ רעדָא ענעמיל טימ טצירּפשאב ָאטײמָאט ןוא עטָאלאש ןופ דַאל
 ןֵא ,רעטוּפ טימ טיורב טעיוו-לוָאה ,(גניסערד טהעז) זענָאיעמ ןעשימייה
 .קהעק טעיוו-לוָאה לעקיטש א ;וָאקָאק רעדָא ךלימ ,לעּפע

 2 רע מונ ש טנַָאל

 ןעבינרַאפ ,ןעּפױרגלרעּפ עכילריטַאנ ןוא ןעסנירג עכילטע ןופ ּפוז
 םימ אנַאנַאב א ןופ דַאלַאס-טכורפ ,ייא ןַא ;ענעטעמס לעסיבַא טימ
 עשירפ טימ טסוָאט טעיו-לוָאה ; גנירמיצ ןוא רעקוצ םעניורב ןוא לעּפע
 ךלימ ,םענעטקאוורעד א רַאפ וָאקָאק ,(עטכַאמעג-ןעגייא) רעטוּפ-טָאניּפ

 8 ר ע מונ ש טנָאל

 -ַאס ,טּפַאז-ָאטײמַָאמ טימ ,(עטכאמעג-ךעגייא) ינַאראקַאמ טעיװ-לוָאה
 -עגנייא ןעשימייה טימ םיקוק טעיװ-לוָאה ;ןעסנירג ײלרעלַא ןופ דַאל
 ,ךלימ רעדָא וָאקָאק ,גינָאה טימ טסוָאט ,(רעקוצ םעניורב ןופ) סטכַאמ
 | .לעּפע ןא

 4 רע מונ ש טנָאל

 רעיור ,(סּפוז טהעז) ּפוז ירעלעפ ,ענעמעמס עסיז טימ גנידוּפזייר |
 -ייה רעדָא ,גינָאה טימ טסוָאט טעיװ-לוָאה ,(סדַאלַאס טהעז) דַאלַאס
 ,ךלימ ,זעק לעקיטש ַא ,(ןעצכַאמעגנייא טהעז) דַאלַאמרַאמ ןעשימ

 .וָאקָאק

 פ רעמונ שטנַאל

 ,סעקטַאל-לעּפָאטראק ,זייר עניורב טימ טכָאקעג ןעסנירג ןופ ּפוז
 ,ךלימ ,םינ רָאּפ א ,לעּפע ענעקָאבעג ,רעטוּפ טימ טסוָאט טעיװ-לוָאה
 ,דַאלָאקָאשט

 6 רע מונ שטנַָאל

 טימ םסנירג ןופ דַאלַאס ,(ןעסנירג טהעז) סנעיב דקייב ןָאטסָאב
 א ,קהעק טעיװ-לוָאה רעדָא ,סיקוק טעיװ-לוָאה ,זענָאיעמ ןעשימייה
 .וָאקָאק ,ךלימ ,סעקנישזָאר עכילטע ןוא ץנַארַאמ

 7 רעמונ שטנָאל

 ,יַאּפ-לעּפע לעקיטש ַא ,דַאלַאס רענירג א ,לעפַאטראק עטקַאבעג א
 טעיװ-לוָאה ןופ ןוא (עטנעקירמעג יד טינ) לעּפע עשירפ ןופ טכַאמעג !
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 ןעשימייה טימ סיקוק רעדָא טסוָאמ טעיװ-לוָאה ; (םסיִאּפ טהעז) להעמ

 .וָאקָאק ,ךלימ ,ןעגייפ רעדָא ןעלטייט ,סינ ,רעטוּפ-טָאניּפ

 1 ר ע מ ונ (ערעשטעװ) ר עּפ ַא ס

 ,לעּפַאטרַאק עטקאבעג ,(68 לעטעלב) שיילפ לעקיטש ןיילק א
 א ,ןעטכורפ ,טיורב טעיוו לוָאה ,ןערעעמ עטכָאקעג ,דַאלַאס טיורק
 ןעליו ןערעטלע יד בא .ךלימ גידנעמש ףראד דניק א .סינ רָאּפ
 ןעבעג םהיא סע ןעמ לָאז ,שיילפ ן'כָאנ ןעקנירט יז לָאז רע זַא ,טינ

 ,טײצלָאמ ן'ראפ

 2 רֶעמונ רעּפַאס

 עטעוועבאראב םינ ,עכילריטַאנ טימ ןעסנירג ײלרעלַא ןופ ּפוז
 טעיוו-לוָאה ,(סדָאלַאפ טחעז) דַאלַאס ענעטעמס ןוא זעק ַא ; ץירגרעכָאה
 טעיוו לוָאח ,רעטוּפ טימ םניב גנירטס עטכָאקעג ,רעטוּפ טימ טיורב
 .םינ ןוא טכורפ ,קהעק

 8 ר עמ ונ רע5פ א ס

 ַאטײטַאּפ םיווס ,(קַאמשעג רעדָא) עמרָאפ רעדעי ןיא שיילפיקַאה
 - ,שטַאניּפס רעדָא רעוַאלּפילַאק ,(ןעסנירג טהעז) טזעלגעג רעדָא ןעקַאבעג
 ,טכורפ ענעדיישראפ ןופ דַאלַאס ,טיורב טעיוו לוָאה ,דַאלַאס טיורק
 םעניורב לעפיבַא טימ ןעטָאשאב ךעלקיטש עניילק ןיא ןעטינשעגנָא
 -עג שימייה לעסיב ַא טימ טשימעגסיוא רעדָא ,גנירמיצ ןוא רעקוצ
 יד טימ) ךעלזעלג טעברעש ןיא טגנאלרעד ןוא ץכַאמעגנייא ןעטכַאמ
 -קימש ענעטינשעגנָא ןיילק טימ ןעטָאשאב ןעביוא (ךעלסיפ עכיוה
 .םינ ךעל

 4 רעמונ ר ע5פ 8 סם

 םעד וצ .,(605 לעטעלב טהעז) רעייא טימ ךעלקישָאק לעפָאטרַאק
 ..םנירג ןעטכַאקעג 8 ןוא דַאלַאס םעהיור ַא זיולב ןיוש ןעמ ףרַאד לכאמ
 -ךײהָאברַאק זיא לעפָאטרַאק יד ,ןיאעטָארּפ רעד זיא ייא סָאד לייוו
 א ןוא םינ עכילטע ,רעטוּפ טימ טיורב טעיװ-לוָאה ,.וו .זַא .א םטייר
 -ָאטראק עניבלעז יד טָא .בָאנוצ רעטונג א ןענייז סעקנישזָאר רָאּפ
 .סרעפעפ ענירג ןופ ןעטפלעה ענעטלָאּפשוצ ןיא ןעקאב ןעמ ןָאק לעפ
 ןעמ געמ לעפָאטראק יד טָא .ָאטינ ץַאלּפ ןייק ןיוש זיא רעייא רַאפ
 ,שיילפיקאה טימ ןעשימסיוא ךיוא

 5 רע טונ ר עפ א ס

 ,(סעקטַאל טהעז) סעקטַאל שטאניּפס ,(שיילפ טהעז)} ויטס שירייא
 ,הלח טעיו-לוָאה ,יַאְּפ לעּפע ,דַאלַאס רעהיור ,ןעסנירג ןופ ּפוז
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 6 ר עמונ רעּפ ַא ס

 ,רעסַאװ נונעג טימ ּפָא רעהירפ ןעמ טכָאק שיפ יד .דַאלַאס שיפ
 רעסַאװ םעד טָא ןיא .ןעדעי ראפ ּפוז-שיפ רעלעט א ןייז לָאז סע זַא |

 ,סעלעביצ ,ןערעעמ .ב .צ יו ,ןעסנירג יילרעלא ןעגיילניירא ןעמ ףראד
 רָאּפ א ןעטינשוצ טוג ץלַא ,עקשורטעּפ ןוא סניב גנירטס רָאּפ ַא
 סיורא טמענ ,גיטראפ ןיוש ןעוו .םעט ןעטוג א וצ ןעביג לעפָאטרַאק
 טהעז) סוָאס-להעמ ןעניסעמלעטימ ַא טימ טיגרַאפ ּפוז יד ןוא שיפ יד
 ,שיפ יד טלעקערבוצ טציא .טונימ רַאּפ ַא ךָאנ טכַאק ןוא (סעסוָאפ
 -קימש סיוא טשימ שיפ רעד טָא טםימ .רענייב ץלַא גידנעפראווסיורא
 ,סעקרעגוא ענירג ,ירעלעפ ךעלקיטש עהיור ,לעּפָאטרַאק עטכַָאקעג ךעל
 ,םעט םוצ ץלַאז ,עלעביצ ַא ,ךעלכעמער עניילק ,עטָאלאש עטקָארבוצ
 טיורב טעיוו לוָאה ,לכאמ טוג ַא .לעמיוב ןעטונ ןוא טפאז ענעמיל
 | ,םינ רָאּפ א ,טכורפ ,רעטוּפ טימ

 7 רע מונ רעּפַאם

 רעדנַא ןַא רעדָא ,(שיילפ טהעז) ןוה ענעטַארבעג עטליפעגנָא
 ,דַאלַאס טיורק ,(סרעפעפ ןוא) ךעלקישאק לעּפָאטרַאק ,לכאמ-שיילּפ
 -לוָאה ,קייק טעיװ-לוָאה טימ ןעסיבראפ (םעמיצ רעדָא) דאלאפ-טכורפ|
 קנארטעג טכורפ ןעשימייה ןערעדנַא ןא רעדָא דאנַאמעל ,טיורב םעיוו
 | .ןעקנארטעג טהעז)

 א ןהָא ןעלעטשפיונוצ ןעמ ןָאק םילכאמ עטריסנַאלַאב עכלעזַא
 - .96 לעטיּפַאק ,ךוב-ךָאק ןיא גידנעקוק ,רועיש

 .ה .ד -- ןעלַאװק יירד עלַא זַא ,ןהעז ףרַאד ןעמ ,טרָאװ ןייא טימ
 -לָאמ יד ןיא ןייז ןעלָאז טייקטעפ ןוא םטיירדייהָאבראק ,ןיאעטַארּפ

 טעוועבאראב טינ ,ךילריטַאנ ןייז ןעלָאז סנעסע יד .גָאמ ןופ ןעטייצ

 ןופ ןעסיוו טינ טעוו ץילימַאפ יד ןוא ,םס ןופ בָאגוצ ַא טימ טינ ןוא
 .(מייקטעוװעדָאהרעד טינ) ןָאשירטונלאמ

 ,םיורג וצ םיוא ןעהעז ,סיוא ןענעכער רימ סָאװ ,ןעטײצלָאמ עלַא =

 ךס 8 ןעסע ףרַאד ןעמ זַא ,סע טגָאז רעוו רעבָא .ןעכַאז ליפוצ טימ

 ןעמ ;ּפװ לעסיש ץלופ ןייק ןעסע טינ ףרַאד ןעמ ?ךאז רעדעי ןופ

 -רעבירַא שזַא לָאז סע זַא ,עשַאק טימ רעלעט ןייק ןעסע טינ ףרָאד

 ןופ .טנזעג םינ ןוא ןהעש טינ זיא סע .סעגנערב יד רעביא ןעניר

 טייהנעדיישראפ עסיורג ַא ,להַאװסױא רעטוג ַא רעבָא ,עלעסיבַא ץלַא

 | | .גימכיוו רהעז זיא

 יו ,סנעסײבנַא עכלעזַא טימ זַא ,םיוא טמוק ןעיורפ עגינייא ייב

 ןעצנאג 8 ןעוויוא םייב ןהעטש טפרַאדעג ייז ןעמלָאװ ,ןעביג רימ

 וצ עטסָאבעלאב יד טיירג (11 לעטיּפאק) יסנעשיפע טימ רעבָא .גָאט

 ערעדנא יד רעדָא ,יַאּפ רעדָא סניּפָאמ יו ,ןעכאז יד רעּפאס ץטימ ןעמאזוצ

 סיוא ןיוש רהיא טמוק גָאטימ םעד וצ ןוא ,ןהעטש ןענָאק סָאװ ,ןעכָאז
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 א גידנעטש ףראד ןעמ ,טושּפ .דאלאס ןעשירפ םעד ןעכַאמ וצ רָאנ
 : .ןעגרָאמ ףיוא טנייח ןָאמ טכַארטמ

 .רעדניק ראפ ןעטיײצלָאמ עטריסנַאלַאב

 יד ןופ ןעסע ךיוא ןעפראד ייז .טינ םאנסיוא ןייק ןענייז רעדניק
  גידנעטש רעּפרעק םעד ןעטלאה וצ ףיוא ןעלאווק עטנַאמרעד יירד
 .ןערעוו וצ רעסערג ץלא ןעפלעה ךָאנ םהיא ןוא םירַאװ ,גיטפערק

 ,ךלימ רעד ןיא ןעלַאװק יירד עלַא טגירק יבייב עניילק רָאג יד
 רעד סָאװ ,ןעלאירעטַאמ ןהעצכעז עלא ןארַאפ ןענייז טרָאד לייוו
 דניק א ןיוש ןעמ זומ ,ןעזייא גינייוו רעבָא טָאה ךלימ .ףראד רעּפרעק
 ןעלעטשוצוצ םוא ןעסנירג ןעבעג ןעבױהנָא טלַא םישדח עכילטע ןופ
 -עדָאה סָאװ רעדניק יד .ןעלארענימ ערעדנא ךָאנ ןוא ןעזייא םעד םהיא
 ןוא ליוא-שיפ ןעבעג ןעבױהנָא דלַאב ןעמ זומ ,ךלימ הוק ףיוא ךיז ןעוו
 רעד ןופ ןעכָאק סָאד ןוא ןעריזירעטסאּפ סָאד לייוו ,טפאז-ךעצנאראמ
 רעד ןיא ןוא ליוא-שיפ ןיא ןוא סנימָאטייוו עסיוועג קעווא ט'רטּפ ךלימ
 םנימאטייוו יד ןענייז (רָאדימאּפ) סָאטײמָאט ןיא ךיוא ןוא ץנאראמ
 .ןאראפ

 ליוא-שיפ םעד ןעמהענוצנייא םינ ךיוא טדַאש רעדניק טסורב ןוא
 ץטימ געוו ןערעכיז א ףיוא ןעמ טהעג ןפוא אזא ףיוא .טפאז יד ןוא
 -רעביא ,ףראד ןעמ יו יוזא טינ ךלימ ס'רעטומ רעד זיא טּפָא לייוו .דניק
 .גימכיר גידנעטש טינ ןעסע עכלעוו ,סרעטומ עגיטנייח ייב טּפױה

 ןיילא ךלימ ןיוש ןָאק ,רעטנוא לעסיבא ןיוש טסקַאװ דניק סָאד ןעוו
 לָאמ עלא רעּפרעק םעד וצ ןעוועקוטשוצ ךָאנ ןוא םהיא ןעמלאהפיוא טינ
 טנעסע ערעדנא ןעבעג דניק םעד ןעבױהנָא ןיוש ןעמ זומ ; גָאװ רהעמ
 | - ,ךיוא

 לעטעלב טהעז ,דניק א ראפ עטעיד עטריסנַאלַאב גיטכיר ַא
 ,רעטייוו ןוא 182 לעטעלב ךיוא ,רעמייוו ןוא 9
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 .8 לעטיּפאק

 . םנימאטייוו ןוא סירָאלעק
 -עק 100 ;84 טייז ?סירָאלעק ליפ יו ; 82 טייז ,סירָאלעק ןופ ןעדייר עלַא

 .8/ טייז ,סנימַאאטייװ ; 88 טייז ,סעיצרָאּפ סירָאל |

 .םירָאלעק ןופ טנייה ןעדער עלַא
 -ָאטסער ענרעדָאמ טשרמולכ ץעלא .םירָאלעק ןופ טנייה ןעסייוו עלא |

 יד (םריעפ וװָא ליב ,סוינעמ) ךעלטעלב-טיײצלָאמ יד ףיוא ןעקורד ןענאר
 ויא ןעלָאטיּפש יד ןופ .וצ טלעטש לכאמ רעדעי סָאװ ,םיראלעק לָאצ
 ףיױא רָאנ עקנארק יד ןעמ טעװעדָאה טרָאד .טדערעגּפא ןיוש ךָאד
 ןופ .סירָאלעק טרָאװ סָאד רָאנ טגיל גנוצ ץפיוא ןעדעי ייב .סירָאלעק
 ןופ זיולב יו ,ןעסע םייב טינ טנייה ךיז ןעמ טגרָאז ךאז רעדנא ןייק
 םיראלעק ליפ יוזא ןוא ליפ יוזא ןעסעגעגפיוא :םירָאלעק לָאצ רעד
 -נעסיוו ןעסעגעג טָאה ןעמ זא ,רעכיז זיא ןעמ ןוא ןעדירפוצ ןעמ טביילב
 טסייוו סאוו ,גנוי רעבָארג א יו סעּפע טינ ,קלָאמ א טימ ,ךילמפאש
 | ,םהיא םימ ךיז טוט סע סאוו ,טינ

 זיא יראלעק ?םיראלעק םניוזא ןענייז סאוו ,ןהעז רימָאל רעבא
 טסעמ דראי א טימ .סָאמ א זיא ,שטניא ןא ,דראי א יו דארג ,סָאמ א
 מייקמיראוו יד ןעמ טסעמ ירָאלעק א טימ ןוא ,הרוחס ןופ גנעל יד ןעמ
 ,רימ ןעזייוו ץאלּפ רעדנא ןא ןיא .ןעביג ןעלאירעטאמ עדנענערב סאוו
 ,ןעסע סָאד זא ,.ה .ד ,רעּפרעק ןיא טייקמיראוו טיג זייּפש עסיוועג זא
 -מירָאװ טיג סע ןוא "טנערב, ,רעּפרעק ןענידעבעל ןיא גידנעמוקניירַא
 זיא ןעמונעג ךות ןיא רעבא ,ןעליוק ייב יו ,טינ זיא ןענערב סָאד .טייק
 -.ןעליוק ייב יו ,עגיבלעז סָאד טרָאפ ןענערב סָאד

 ףראד ןעמ ןעליוק ליפיוו טנאקאב טוג ןיוש זיא סע יוו יוזא ןוא
 ןענַאק ןעלָאז ייז זא ,ןענישַאמ עסיוועג ןיא ערַאּפ ןעכאמ וצ ףיוא
 -עגסיוא ךיוא ןעלטימ נעדיישראפ טימ ןיוש ןעמ טָאה יוזא ,ןעטייברא
 ףיוא סנעסע ןעבָאה ףראד רעּפרעק רעכילטינשכרוד רעד ליפיוו ןענופ
 טימ ןוא ; ןעטייברא ןענָאק לָאז רע זא ,מייקמיראוו סָאמ רעגיטיונ רעד
 ליִפיוו ןענופעגסיוא ןעמ טָאה סנעסע ענעדיישראפ ףיוא סעבָארּפ ךס א
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 -אוו יד טָא ןוא ,רעּפרעק םעד ןעלעטשוצ ןָאק ייז ןופ עדעי טייקמיראוו
 םימ רָאנ ,שטניא ןא טימ טינ ,דראי א טימ טינ ,ןעמ טסעמ טייקמיר
 | | ,סיראלעק

 ,ןעבעג ןָאק זייּפש עדעי טייקמיראוו סירָאלעק ליפיוו גידנעסיוו ןוא |
 ןענָאק סָאװ סנעסע ןעביילקוצוצ ךיז טכייל ןעראוועג ןיוש טציא זיא
 ףראד ןעמ ןוא רעּפרעק ן'ראפ מייקמיראוו לָאצ עגיטכיר יד ןעלעטשוצ
 יי .םינ ףערט רעדָא ,ףערט -- דנילב ןעסע טינ ןיוש

 עצילבַאמ א טלעטשעגנעמאזוצ טָאה ןעמ יו יוזא דארג ןוא
 יוזא ,ןעגעוו ףראד טייקכיוה רעסיוועג א ןופ שנעמ א ליפיוו (לעטעצ)
 ןאמ א גָאט א םירָאלעק ליפיוו סעצילבַאט טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה
 ,ןעבָאה ףראד (רענעלק ךילנהעוועג זיא עכלעוו) יורפ א ,ןעבָאה ףראד
 .ןעבָאה ןעפראד גָאװ ןוא ןערהָאי ענעדיישראפ ןופ רעדניק ליפיוו ןוא

 ליפיוו ןעניפעגוצסיוא יוו ןערעלקרע ךיז ןעמענ רימ רעדייא רעבָא
 ָאד רימ ןעזומ ,ןעסע ןיא ןעבָאה ףראד רעדעי טייקמיראוו סירָאלעק
 -ניירא ךיז טָאה סָאװ ,רעלעפ ןעגירעיורט םעד ףיוא ןעזייוװנָא רעחירפ
 .עירָאעמ ירָאלעק רעד טםָא ןעגעוו קלָאּפ ם'נופ חומ ןיא טע'בנג'עג
 עשלאפ ןייק ראפ ּפָא םינ טּפיוהרעביא ךיז ןעלעטש סָאװ ,ןעשנעמ
 זיולב ,גיטכיר ןעסע ייז זא ,ןעניימ ,רעביא טינ רָאג ןעביילק ןוא ,םנעסע
 | .סירָאלעק גונעג ןעסעגעג ןעבָאה ייז לייוו ,ראפרעד

 ןענייז םנעסע עשלאפ יד זא ,טינ רעבָא ןעסייוו ןעשנעמ יד טָא
 .ב .צ טָא .עכילרימאנ יד ,עמונ יד יוװ סירָאלעק ןיא רעכייר דָארג
 ןופרעד ןעכאמ וצ םוא להעמ טיװ לוָאה טנופ א טנייפראפ ןעמ ןעוו
 -עמאמ טנעצָארּפ 26 עצנאג םיורא ןופרעד ןעמ טפראוו ,להעמ סייוו
 יד ןוא סנימאטייוו יד ,העירז יד ,ןעיילק יד םיורא טפראוו ןעמ .לאיר
 .ןיאעטַָארּפ ןוא לאמכָארק רענייר זיולב טרָאד ןעביילב סע .ןעלארענימ
 ייווצ יד טָא ןופ טנעצָארּפ 100 ייב טָאה ,ָאזלא ,להעמ עסייוו טנופ רעד
 סָאװ ,ןעלאירעטַאמ ןערכ עטוג עדייב ןענייז ייז ןוא ןעכאז עטנַאמרעד
 -סיורא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעלאירעטאמ יד .ץיה םירָאלעק ךס א ןעביג
 םורָאפסַאפ ,ןירָאולּפ ,םויצלַאק ,ןעזייַא ,םויסעטַאּפ רעד יװ ,ןעפרַאװעג
 ןוא ןעבעל זיולב ןעביג ייז .טינ ןענערב סנימאטייוו יד ןוא ,וו .זא ןוא
 -פיוא רעייז .ןייז וצ טנוזעג -- עסיורג ןוא ןעסקאוו רעדניק ןעפלעה
 סירָאלעק ןייק טינ ןעבָאה ייז ןוא טײקמירַאװ ןעבעג וצ םינ זיא עבַאג
 .טינ ןעבעל ןייק ןעבעל סָאד זיא ייז ןהָא רעבָא ,טייקמיראוו

 -ןרָאק יו ,תואובת עטנייפראפ יד ףיוא תויח טעמרָאק ןעמ ןעוו
 -ַאיּפַאמ ,זייר עסייוו ,רעקוצ רעסייוו ,(לַאמכַארק עזורוקוק) שטרַאטס
 עכלעוו ,(טייקרעיוז) תואובת עטעוועבאראב ערעדנא ןוא ונאס ,אק
 ןעוו רעבָא ; םוא םויח יד טָא ןעמוק ,סירָאלעק ןיא ךייר קרַאטש ןענייז
 עכילריטאנ יד ןיא סנימאטייוו יד ןוא ןעלארענימ יד ייז טיִג ןעמ
 .טנוזעג ןענייז ןוא ייז ןעבעל ,תואובת

 וצ ךיז זיא סע ךילרעכעל יו ,ןהעטשראפ ןיוש ןעמ ןָאק ןופרעד
 סָאד יצ וליפא ןָאט טכארט א טינ ןוא םירָאלעק ךס א ךָאנ זיולב ןעגָאי
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 םיריױטקָאד ערעזנוא -- טינ ךיז טמעש -- רעבא .ךילריטאנ זיא ןעסע
 רעד טָא ףיוא ּפָא םינ ךיוא ךָאנ ךיז ןעלעטש (ייז ןופ עטסרעמ יד)
 ךייא סָאװ טסע, .סנימאטייוו ןוא ןעלארענימ יד יו ,"טייקגיניילק
 יד יבא רָאנ .ייז ןופ ןערעה גידנעטש טעמכ רהיא טעוו -- "!טלעפעג
 רעייז זא ,ייז ןעלהיפ ,ןעסע רעיא ןיא ןַארַאפ זיא םירָאלעק להָאצ
 מָא טימ עלא ךָאנ ןענידניז ןעלָאטיּפש יד .ןָאטעגּפָא יז ןעבָאה טכילפ
 ערעסָאװ טימ ,סיוא גינייוו רָאג ךָאנ טכַאמ טרָאד ."ןהעזרַאפ , םעד
 טגירק רע יבא ,טנוזעג םוצ ךיז טעּפארד טנעיצאּפ רעד ןעטייקשלאפ
 ,?םירָאלעק גונעג,

 תראד ,טייקמיראוו טימ ןעמאזוצ זא ,אזלא ,זיא לכשח רסומ רעד
 ןוא ,רומאנ רעד ןופ ןעקנאשעג עגירעביא עלא ןענָאמראפ ןעסע ןא ךָאנ
 יד ןופ לאמכארק רעד .ךאז םוש ןייק ןופ ןערעוו טעוועבאראב טינ
 א וצ עקַאט ןעלעטש רעקוצ רעסייוו רעד ןוא תואובת עטגינײרעגּפָא
 ןהָא ,םויצלאק רעד טלהעפ ייז ןופ .םינ רהעמ רעבא ,טייקמיראוו ךס
 | .טוּפאק ןעהעג .ב .צ רענייב יד עכלעוו

 יד ראפ רעהירפ ,םויצלאק ןעבָאה גידנעטש ןעזומ רענייצ יד
 יז ןעמלאחוצפיוא ףיוא רעמעּפש ןוא ,דניק םייב רענייצ עדנעפקאוו
 רעד ןוא לאמכארק רעסייוו רעד רעבא .ןעשנעמ םענעסקאוורעד םייב
 ןליפא ןעגָאמרַאפ ,טייקמירַאװ ךס א ןעבינ סָאװ ,רעקוצ רעפסייוו
 ןעמייברא סנעסע טעװעטעבַארַאב יד טָא .טינ םויצלַאק ןופ ןמיס ןייק
  טימ ןעמאזוצ גידנעגירק טינ ,ןוא רעּפרעק ןיא טייקרעיוז עקרַאטש םיוא-

 ,םירבא יד ןופ םהיא רעּפרעק רעד טהיצ ,םויצלַאק לַארענימ םעד ייז
 -ץגייא םעד גנאל יוזא טהיצ רעּפרעק רעד .רענייצ יד ןופ ,טולב ם'נופ
 ,טרעכעלעגכרוד ןערעוו רענייצ יד ןופ ןעלצרָאוו יד זיב ,םויצלאק םענ
 וצ רעווש טינ ןאד ןיוש זיא עילאמא רעטשרעכיוא רעד .םאווש א יו
 ןוא ,ןעסיב ןעטראה א סעּפע ןופ ןערעוו וצ ןעכָארבוצ רעדָא ןעצאלּפ
 ראפ רימ ענעפָא ןא וצ ןאד ןיוש ןעלעטש (סיטיוועק) רעכעל יד טָא
 לעטסנידראפ םוג א ןוא ןעבָארקימ ןופ טייברא רעדנעטכינראפ רעד
 .ןעטסיטנעד יד ראפ

 ? סירָאלעק ליפיוו

 ןעלאווק יירד עלא :סירָאלעק יד וצ ןערעקמוא ךיז רימָאל רעבָא
 ,טײקמירַאװ סירָאלעק וצ רעּפרעק םעד ןעלעטש סנעפע

 ןוא ,סינ ,ךלימ ,רעייא ,זעק ,שיפ ,שיילפ) םניא עטָא ר ּפ יד
 .םייקמיראוו ןעביג ייז ;(וז .זא

 ,ןעסנירג עלא ,רעקוצ ,תואובת עלַא) סטיירדייהָאבראק יד
 .טייקמיראוו ןעבינ ייז ,(ןעטכורפ עלא

 ןעביג ייז ,(סםטעפיהיח ,לעמיוב ,ענעמעמס ,רעטוּפ) ס ט עפ יד
 ,סירָאלעק ךס א ,ה .ד ,לאירעטאמ-ןערב יאדווא

 ,רעפעגמוא ,ליפיוו ,לעמעצ ם'מָאסנעס .רד ןעבעג רימ ןעליוו טציא
 :גאט א םירָאלעק ןעבָאה זומ שנעמ רעדעי
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 עטכייל רעדָא ,םיּפָא ןא ןיא יו ,טייברא עטכייל טוט סָאװ ,שנעמ א
 טינ ,זיוה ןיא טייברא יד טוט ןוא ,עיסעּפָארּפ א ייב רעבָא ,טייבראיזיוה
 .גָאט א סירָאלעק 2,500 זיב 2,200 ןעבָאה זומ ,טפול רעשירפ רעד ףיוא

 רַאנָאז ןוא ;8,500 ןעבָאה זומ טייברא רערעווש ייב רעטײברַא ןַא
 .טפול רעשירפ רעד ףיוא טייברא רע ןעוו ,רהעמ

 8,000 םורא ןעבָאה שענמ א ףראד ,רעדנעל ענעריורפראפ יד ןיא
 .ליוא-שיפ ךס א טרָאד ןעמ טקנירט םורעד ,סירָאלעק

 עסיורג א ןעבָאה ךיוא ןעזוֿמ דלעפטכאלש ן'פיוא ןעטאדלָאס יד
 - .טנאסערעטניא טינ סָאד זיא זנוא רעבא ,סירָאלעק להָאצ

 -אבנא ןיא ןעמ טמענ ןעשנעמ א ןופ טייברא יד רָאנ טינ רעבָא
 א ךיוא ןעבָאה ןערהָאי יד ןוא .ךיוא רעּפרעק ןופ גַאװ יד רָאנ ,טכארט
 .ב .צ ,ןעשנעמ עטלַא רָאג ,סירָאלעק לחָאצ רעד טימ ןַאט וצ ךס
 -ינייוו ןעפראד ןעיורפ ;ןעשנעמ ערעגניא יו ,זיּפש רעגינייוו ןעפראד
 .ה .ד) זײּפש רהעמ ףראד שנעמ רעכיױה א ;רענעמ יוװ זיּפש רעג
 רהָאי 16 זיב 12 ןופ ךעלגניא .שנעמ רעגירעדינ א יו (טייקמיראוו
 ּפָא ןעצונ ייז לייוו ,ענעסקאוורעד יוװ ,ןעסע רהעמ טּפָא רהעז ןעפראד
 -דיימ .ןעבעל ןעטגנערטשעגנַא רעייז בילוצ רעלענש "ןעליוק, ערעייז
 -ראפ וצ ךיז ףיוא ןעסע רעגינייוו ייז ןעפראד ,רעגיהור ןענייז ךעל
 | | .ןעצייה

 -עגסיוא טרָאפ ןעמ טָאה ,ןעדיישרעטנוא יד טָא עלַא טימ רעבָא
 רהעפעגמוא ףראד שנעמ רעדעי "גנוצייהראפ, ליפיוו ללכ א טייברא
 שנעמ רעדעי .טינ סָאד זיא תמא ם'נופ טקורעגּפָא קרַאטש ןוא ,ןעבַאה
 ןעדעי ףיוא טייקמיראוו םירָאלעק 16 רחעפעגמוא גָאט א ןעבָאה ףראד
 רע ףראד ,טנופ 150 טגעוו רענייז רעּפרעק רעד ביוא ,.ה .ד .גָאװ טנופ
 8 טײקמירַאװ סירָאלעק 2,400 ןעגנערב םהיא טעוװ סָאװ ,זייּפש ןעסע
 | .גָאט

 טפָא רהעז ןעפראד רהַאי 16 זיב 14 ןופ ךעלגניא עגיטעט רעבָא
 טָא .וו .זא ןוא גאוו רעייז ןופ טנופ ןעדעי ףיוא גָאט א םירָאלעק 4
 סָאװ ,סנעסע עכילנהעוועג סעיצרָאּפ ןופ לעמעצ א ןעזייוונָא רימ ןעלעוו
 | .עדעי סירָאלעק 100 ןעטלאה

 .סעיצרָאּפ ירָאלעק 0

 .זייּפש ה אוב ת
 ,עניד ייווצ רעדא ,לעצענעפ קיד 1-- -- חד דד הלח טעיוו לָאח

 .סירָאלעק 100 טיג |
 קיד שטניא ןעבלַאה א לעקיטש 1 -- -- -- םיױרב ענערָאק

 ,סירָאלעק 100 טינ
 םיַארלעק 100 טיג עקטאל 1-- -- ד- דד סעקטַאל עטעפ

 .סעשטק עטכַאקעג

 םירָאלעק 100 טיג זָאלג 4:-- -- דה חד חד יד ?הימטיוא
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 םירָאלעק 100 טייג זָאלג 24-- ה- היד ייד היה היה די זייר
 שה" ")= '( = ץָא-- == זה יד = גנידוּפ טיורב
 // // / // - 16 א א א ר רואה גנידופ זייר

 .ןעּפוז

 סירָאלעק 100 טיג זָאלג 2/-- -- == == -- ּפוז ךַאלבעב
 // // // // 2 א א א ר ראה םוז סעברא

 4 2 7 "7 +{8-- -- -- -- ֿפוז לעפָאטראק

 7 " "* " בָא -- םוָאס טימ ּפוס שזדַאניֿפס

 .ט פ ַאז ט כו ר פ

 .םירָאלעק 100 טיג זָאלג 12 -- -- -- -- טפאז ןעצנַארַאמ
 "/ " בךָא-- -- -- טפַאז ןעביורטנייוו

 .ןעט כורפ

 .םירָאלעק 100 טיג לעּפע רעפיורג 1 -- -- -- -= ד- -- לעּפע
 "/ " עניילק 1 -- == יז= יה ײ- אנַאנַאב
 2 "2 " " רעסיורג 1 -- -- == ח- -- ץינַארַאמ
 2 "7 " צגיסעמלעטימ 3 -- -- -- סעשטיּפ עשירפ
 // // // // 112 א א ר ר ראב ץשירפ

 א, ח / עסיורג ר ראג טא רו ראה ןעמיולפ

 /7 7 // זָאלנ 14 וי רו רו רעב סעקנישזָאר

 .ןעסנירג

 .סירָאלעק 100 ןעביג רעזעלג 8 זיב 2 -- -- -- -- םניב גנירטס
 100 טינ ,םיורג ןייק טינ ,לעּפעק 24 -- == היה יה יז == טיורק

 .םירָאלעק
 100 ןעבינ עסיורג ןיק טינ 2 -- -- -- הה ז- ןערעעמ

 ,סירָאלעק |

 .זייּפש :היח |

 סירָאלעק 100 טיג זַאלג 144 -- -- - -- ךלימ רעטוּפ
 // | /} // 7 12 וי א ר ר ר רוה ךלימ

 אה 0 עץ לעפעלסע 4 -- -- -- ךלימ דסנעדנַאק
 // 2 / ןעצנוא 224 == יי= יי שיילפ

 : // / ןעצנוא 2 --- --- יה יי- יה == שיפ
 4 א לעפעלסע 2 -- -- (עטכידעג) ענעטעמס
 7 // 7 רעייא 182 א ר א א ראה רץעייא

 / יז / זָאלג 160 יה יי- = -- זעק רעכייוו



 87 סנימַאטייװ ןוא סירָאלעק

 .ןערעקוצ

 .םירָאלעק 100 -- לעפעל- סע 194 -- -- == == -- =- קינַאח/
 "7 -- לעפעליססע 24 -- - -- רעסוצ רעניורב

 .ןעטייק טעפ

 == = חח= == =- ענעטעמס
 .םירָאלעק 100 -- לעפעליסע 1 עלַא (- היד יד די יד רעטוּפ
 יי א = לעמיוב
 טי א א ר טא סטעפ

 .ם יב ה

 .םירָאלעק 100 ןעביג םינ 4 -- -- -- -- םינ ענעשלעוו
 י/ סערדָאי 18 -- -- == == = סטָאניּפ
 2 0 לעפעלסע 1 -- -- -- רעטוּפ טָאניּפ

 1 2 ןעלדנַאט 18 -- -- == == -- ןעלדנַאמ

 ,קעווצ םעד בילוצ ןעבירשעג טינ רימ ןעבָאה סירָאלעק יד ןעגעוו
 -ץק להָאצ יד טיול ןענעמרָאק רעדניק יד רעדָא ךיז ןעלָאז רעזעל יד זַא
 ןעביג וצ םוא טושּפ ,ןעבירשעג םעד ןעגעוו ןעבָאה רימ ,ןיינ .סירָאל
 ןעמ טדער ,ןעביוא טגָאזעג יו לייוו ,סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,ףירגַאב ַא
 סָאד סָאװ ,ןעהעטשראפ ןעשנעמ גינייוו ןוא ,סירָאלעק ןופ רָאנ טנייה
 | .סניוװַא זיא

 ןיא ןייז שנעמ רעדעי זומ ,גנוגייצרעביא רעטספיט רעזנוא טיול
 .להעּפַאב ןייז טיול ןעסע ןוא ,רָאטקָאד ןעכילרהע ,ןעטוג ַא ןופ טנעה יד
 ךילריטַאנ ןיא טביולג סָאװ ,רָאטקָאד רענרעדָאמ ,רעכילרהע רעד ,רע
 -נעמ ןעדעי ןופ דנַאטשוצ םעֶד ןיירא ןובשח ןיא ןעמענ ףראד ,ןעסע
 שנעמ רעד ןעכלעוו ןיא ,טַאמילק םעד ,ןערהָאי ענייז ,טנוזעג ם'נעש
 ןענייז ,טגאזעג יו ,לייוו .ףראד רע םירָאלעק ליפיוו ןהעז ןוא ,טבעל
 ןופ גנורעדָאפ עגיבלעז יד ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ייווצ ןייק ָאמינ טעמכ
 -ימשאב רעגינייוו רעדָא רהעמ סָאד ןָאק רָאטקָאד א רָאנ .סירָאלעק
 | .ןעמ

 ןיוש טרעוװ ןעמ זיב ןעטראוו וצ טינ זיא ןַאלּפ רעטסעב רעד
 א ןעכַאמ רהָאי סעדעי ךיז רָאנ ,רָאטקָאד םעד ןעפור ןַאד ןוא קנַארק |

 םוא ,טייחרעטנוזענ רָאטקָאד א וצ ןהעג ןוא טנעזערּפ גָאט-סטרובעג
 .רעסעב ךָאנ זיא רהָאי ַא לָאמ ייווצ .םהיא ןופ ןערעוו וצ טכוזרעטנוא

 .םנימַאטיײװ

 טרָאװ סָאד טנעגעגאב לָאמ ןייא טינ ןיוש ןעבָאה רעזעל ערעזנוא
 .ןופ ןעדייר רימ ןעליוו ָאד רעבָא .ןעסע ן'טימ תוכייש ןיא "ןימַאטייװ
 עכלעוו ,ןעסע ם'נופ םיקלח עכלעזא ןענייז סָאד .ןיילא סנימַאטייװ יד
 -ראפ וצ לעסיבא ןעבױהעגנָא ןוא ןענופעגסיוא גנאל טינ טשרע טָאה ןעמ
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 ייז ;םטערדײהָאברַאק יד יו ,טייקמיראוו ןייק טינ ןעביג ייז .ןהעטש
 -נַאג יד ןערילוגער ייז רעבָא ,סניאעטָארּפ יד יוו ,שיילפ סָאד טינ ןעיוב
 | .רעּפרעק ם'נופ יירענישַאמ עצ

 םָא רעבָא ,סָאֿמ רעניילק ַא רהעז ןיא סנעסע יד ןיא ןעמוק ייז
 ןעסע ןיא עקנעסיב םעד טָא ןהָא .גיטכיוו רהעז זיא עקנעסיב סָאד
 .טיומ ןוא טייהקנַארק טמוק םע ,ָאטינ ןעסע םוצ טימעּפַא ןייק זיא

 :ייז ןענייז טָא ןוא סנימַאטיײװ ןעמרָאס עכילטע ןַארַאפ ןענייז סע
 ןיא ,ןעסנירג ןופ רעטעלב עלַא ןיא ךיז טניפעג "ייא , ןימאטיײװ רעד
 םעד ןיא ,לייא-שיפ ,רעטוּפ ,ענעטעמס ןיא ,(ןעראדימַאּפ) סָאטײמַאט
 ןעמ .תויח ןופ ןעזירד יד ןיא ןוא רעבעל רעד ןיא ,רעייא ןופ לעכלעג
 -קנארק ןעגיוא עסיוועג טיחראפ "ייא , ןימָאטייװ רעד טָא זא ,טביולג
 .ןעלקיווטנע וצ גיטכיר ךיז ןוא ןעסקאוו וצ רעדניק טפלעה ןוא ןעטייה

 ןיא ,םעברַא ןיא ,ךעלבעב ןיא ךיז טניּפעג "יב, ןימאטייוו רעד

 טוג זיא רע .(עכילריטַאנ) תואובת עלַא ןיא ןוא רעבעל ןיא ,רעייא

 . ,ארגעלעּפ ,יווריוקס ,ירעב-ירעב יוװ ןעטייהקנַארק ןעוורענ עלַא ןעגעג

 .וז .זא .א

 ןיא ,ןעסנירג ךס א .ןיא ךיוא ךיז טניפעג "יס, ןימַאטייוװו רעד

 .םעדאנאי ןיא ןוא ,ןעטכורפ
 -ייוו םעיינ א ןענופעגסיוא ןעמ טָאה קירוצ גנאל טינ רָאנ טשרע

 ,"יד" ןימַאמייוו םעד ,ןימַאט

 -נַארַאמ רעבָא ,סנעפע עלא טעמכ ןיא ןארַאפ זיא "יד, ןימַאטייװ

 ,רעדניק ןיא סעטיכַאר טיהראפ רע .םהיא ןיא ךייר רחעז ןענייז ןעצ

 -רעביא טכורפ ןהָא ,גָאט ןייא ןייק ןהעגאב טינ ךיז רָאט שנעמ ןייק ןוא

 זיא ליוא-שיפ רעטגיניירעגּפא טינ ,עתמא .ןעצנַארַאמ ןהָא ,טּפױה

 .יד , ןימָאטייוװ ןיא ךייר ךיוא

 טימ םנעסע ענינייא ןופ לעמעצ א טלעטשעגסיוא טָאה ידדע .רד

 ןָאק םנימַאטייװ יד יוו יוזא רעבָא .םנימַאטייװ ענעדיישראפ ערעייז

 -עגנָא זיא ,ןעלהעצרעביא רעדָא ,ןעגעוורעביא רעדא ,ןעטסעמ טינ ןעמ

 ןופ ןאראפ זיא סע יצ ,ןעמיטשַאב וצ יוו ,רעגייטש א ןעראוועג ןעמונ

 + :ױזַא טָא ,לעמעלעצ א טימ ןעמ טוט סָאד ןוא ,גינייוו יצ ,ךס ַא יז

 ןעסע רעד ןוא רעד טָא זא ,ןָא טזייוו ןעמ ןעוו ,ליּפשייב םוצ ,טָא

 טימ םיוא סָאד ןעמ טקירד ,ןימאטייוו ןעסיוועג ַא ןופ גינעוו טָאה

 ןַארַאפ זיא סע זא ,ןענופעגסיוא טָאה ןעמ ןעוו ;לעמעלעצ ןייא זיולב

 רהעמ ךַאנ ןעו ;ךאלמעלעצ ייווצ טימ םיוא סָאד ןעמ טקירד ,רהעמ

 ריפ טימ םיוא ןעמ טקירד רחעמ ךס א ןוא ,ךעלמעלעצ יירד טימ ---

 | .ךעלמעלעצ

 טינ רָאג ןענייז םנימַאטייװ ןייק זא ,ךילריטַאנ טסייח לונ א ןוא

 :ליּפשייב םוצ טָא .ןַארַאפ
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 0 = א

 יי החרדי רערחרחרה דעדחרחהי = = דה דד -+ םיורק
 הה ײ- -= -- ןערעעמ
 = -- == -- רעואלּפילַאק
 יז יד שה = ירעלעס
 -- -- (עטאלאש) םוטעל
 == י= -= == םעלעביצ
 סעברַא עשירפ ענירג
 -- -- -- קאנרעטסַאּפ
 -- -- - לעֿפָאטרַאק
 -- לעּפָאטרַאק עסיז
 -- (טאניּפש) שטַאניּפם
 == שה ח- == תואובת
 == = -- הלח עסייוו
 -- -- הלח טעיוו לוָאה
 --= == -- ןייר עסייוו

 -- ץלַאמש ענרעדניר
 -- == -- -- רעטוּפ
 -= -- -- לייא שיפ
 -- -- ייא ןופ לעכלעג
 = היה שיחה היד יח ךלימ
 -- -- -- רעדיױּפ ךלימ
 -- -- רעקוצ עסייוו
 == == == -- ענעטעמס
 -- -- -- עקטעוװָאריס
 -- -- -- -- ָאטײמַָאט
 -- -- -- טורפיּפיירג

 = יד יד יד ןָאמעל
 == == == -- לעּפעייּפ
 --= == -- =- שודנערַא

 שט ש0 טפ 60 60 סט ש0 60 סט סט אײ

 םינמס זיולב
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 .4 לעטיּפאק

 רעדניק םורַא
 .ָאד ךָאנ זיא דניק סָאד רעדייא (

 ; 97 .ז ,רניק ן'פיוא ןעסולפנייא ; 94 ,ז ,ןענרעל וצ ךיז טעּפש וצ טינ לָאמנייק
 ; 104 .ז ,רָאטקָאד םוצ ןהעג וצ ןעוו ; 99 .ז ,ןעבעל זומ יורפ ערעגנַאוװש יד יו

 ,105 .ז ,ךיז ןעטיירנוצ םייב

 ,דניק ענעריובעגיינ סָאד (

 טסורב יד ;110 ,ז ,דניק עלעציּפ א ייב ףָאלש ;108 ,ז ,גנולדנַאהַאב עטשרע
 ;116 .ז ?ןעיצרעד דניק א ןָא ןעמ טביוה ןעוו ;114 .ז ?לעשעלפ סָאד רעדָא

 ; 199 .ז ,ןיישנענוז ; 188 .ז ,טפול עשירפ .; 127 ,ז ,ןעסע ןיא טייקבילטקניּפ
 ,144 .ז ,דניק סָאד טניסעלכאנרַאפ טינ

 .דניק ערעטלע סָאד (צ1

 -כיוו ךיז ןעליּפש ;150 .ז ,רעדניק ןענרעל וצ סָאװ ; 148 .ז ,ןעקנַאדעג עכילטע

 -רע וצ גיטכיר ;160 .ז ,טלייטעגטימ טרעוו ארומ ; 187 .ז ,רעדניק רַאפ גיט

 ,178 .ז ,ןעליּפשייב ענעדיישרַאפ ;167 .ז ,ןעגלָאפ רעדניק ןענרעל ;162 .ז ,ןעיצ

 .דניק טָאד טינ . . . זיא גידלוש
 (גנוקרעמַאב עניימעגלַא) =

 ןעבָאה ,גנוהיצרע רעדניק ןעגעוו טכַארט א ןעביג ןערעטלע ןעוו
 סָאד ןערהיפ וצ ,םנעטשרע .ןעליצ ייווצ ןעניז ןיא ךילנהעוועג ייז
 זיב ,ןערהַאי יד ןיא ,ןערעיגער וצ טכייל ןייז םהיא לָאז סע זא ,ױזַא דניק
 -נולעג א ןעסקאווסיוא לָאז רע זא ,סנעטייווצ ןוא ,סיוא טסקאוו רעי

 רע זא ,ןעבעל םוצ ןעסַאּפוצ טוג ױזַא ךיז לָאז רעכלעוו ,שנעמ רענעג
 -ילצינ א ןייז ךַאנ ןוא ,ןײלַא ךיז ראפ קילג ןעגירקסיורַא ןענַאק לָאז
 .טפַאשלעזעג רעד ראפ רעגריב רעטשניוועג ַא ,שנעמ רעכ

 זיא יז .ךַאז עיינ ןייק טינ זיא גנוהיצרע-רעדניק ןופ עגַארּפ יד
 טנעייל ןעמ ןעוו וליפא .ןיילַא טפַאשלעזעג עכילשנעמ יד יו טלַא ױזַא
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 רעדניק ןיא טביולגעג ןעבָאה ייז זא ,ךיוא ןעמ טהעז ,עדליוו יד ןעגעוו
 ןעזָאל טינ ןעמ רָאמ רעדניק זא ,טביולגעג ןעבָאה ייז ;ננוהיצרע
 טירש יד ןיא ןערהיפ ייז זומ ןעמ רָאנ ,רעזערג עדליוו יד יוװ ,ןעסקַאװ
 גנולקיוומנע ןייז טױל טָאה רוד רעדעי ןוא .טייקניטרעפטכער ןופ
 .טייקגיטרעפטכער טסייה סָאװ עעדיא ענעגייא ןייז טַאהעג

 עלַא טימ ,תורוד ענעגנַאנרַאפ יד ןופ תורוש עגנַאל יד ןיא רעבָא
 וצ ףיױא ךרד רעטכער א טסייה סָאװ ,ןעפירגאב ענעדיישראפ ערעייז
 -פיוא לעטימ גיצנייא ןייא טאהעג עלַא ייז ןעבָאה ,רעדניק ןעהיצרע
 וצ ייז ,ןעוועג זיא סָאד ןוא .געוװו ןעכיילג ן'פיוא רעדניק יד ןעננערבוצ
 ןעועג עלא ןענייז לעטימ םעד טָא טימ .ּפעלק טימ ןעפָארטשַאב

 | .ןענַאטשרַאפניײא
 ןעמ ןעו ,ןעטייצ ערעזנוא וצ רעטנעהָאנ לעפיבַא ןיוש רעבָא

 ,ּפעלק ןופ טייקש'הירב רעסיורג רעד ןיא ןעלפייווצ ןעמונעג ןיוש טָאה
 -טימ ערעסעב ,טביולגעג ןאד ןעבָאה ייז יוװ ,ןעכיורב ןעמונעג ןעמ טָאה
 -נעג טָאה ןעמ ;רעדניק יד ףיוא ןעלטימ עשינַאריט רעגינעוו ,ןעל
 ןעמונעג טָאה ןעמ .המשנ יד רָאנ ,רעּפרעק םעד טינ ,ןעגָאלש ןעמ
 ןעמ ןעוו ,ןערעסעבסיוא רעלענש ןעמ ןָאק דניק טכעלש ַא זא ,ןעביולג
 ,ןעפלעה רערעכיז ןַאק סָאד ןוא ,ץלָאטש ןייז ,טסייג ןייז טגידיילַאב
 .ןערעלהעפ ענייז ןעדיימוצסיוא ןערַאטס ךיז לָאז רע זא

 -אב ןעבױהעגנָא טָאה ננוהיצרע רעדניק רעד ןיא ףָארטש יד ןוא
 ןעלעטש ,הניק ןיא ןעלעטש ןיא ,דַארג ןעסיוועג א ןיא זיב ,ןעהעטש
 -םימ יד טָא רעבָא .ּפָאק ץפיוא קַאּפלָאק ם'רָאנ א ןָאטנָא ,לעקניוו ןיא
 ,עוויסערגארּפ יד .ןעשנעמ עדנעקנעד יד רָאנ ןעכיורבעג ןענעלפ ןעל
 יד טָא טנעקרענא טינ טָאה קלָאפ עסיורג סָאד רעבא ,ןענָאז וצ יוזא
 ןעבָאה ּפעלק ע'תמא .ןעלטימ "עטריזיליוויצ טש'רמולכ עגיזָאד
 רעדניק ןופ ףירגַאב רעייז וצ טרילעּפַא רהעמ ןוא ןעמונעגסיוא רהעמ
 | .גנוהיצרע

 .ןעמ סָאװ ,ןעלטימ ערעכייוו טש'רמולכ יד ףיוא גידנעקוק טינ ןוא
 ןעהילב ןוא ,טהילכעג טייצ עגנַאל א ךָאנ ןעבָאה ,טגידיירּפעג ןיוש טָאה
 ,קישטנאק רעד יו ,ןעגנופָארטשַאב עכילרעּפרעק יד ךיוא טנייה ךָאנ
 יד ,עינק רעד רעביא ןעגײלרעבירַא סָאד ,לעטעמיר ס'נעטַאט םעד
 ןיש ןעמ טָאה רשפא .וו .זַא .א טור יד ,רעגניפ יד רעביא ערעיוו
 םאווירּפ רעד ןיא רעבָא ,סלוקס יד ןיא טפאשענּפָא ןעיירעדרעמ יד טָא
 םעד ןעמַאצ זומ ןעמ זא ,ןעגנוניימ יד קרַאטש ךָאנ ךיז ןעטלַאה םייה
 ןעטוג ןעגיצנייא םעד טימ רעטקַארַאכ ןייז ןערימרַאּפ ןוא ןעליוו ס'דניק
 | ,ּפעלק טימ -- לעטימ

 רעייז ןעומ ייז זא ,טנייצרעביא ןענייז ןערעטלע עטסרהעמ יד
 ארומ רעגידנעטש ןיא ייז ןעטלַאח יז ןעוו ,רעדניק יד וצ טכילפ עצנַאג
 -ארמס א יו ,טנאה רעד וצ םגננעה קישטנאק רעד :קישטנאק ן'ראפ
 - -מַאזיױרג ןייז ןיא ןעסעגרַאפ ןעזָאלרעד וצ טינ רעדניק יד םוא ,עלדיש
 םױרַא סע ןעהעז רימ יוו ,עדנערג יד ךָאנ טליּפש קישטנַאק רעד .טייק
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 רעביא ןעמ טרהיפ ,טור יד טעװענַאש ןעמ ןעוו, :לעטרעװ םעד ןופ
 קוסּפ ַא זיא סָאד .טינ רעיינ ןייק זיא לעטרעוו סָאד ."לעגניא םעד
 ךיז סע טרעטלעראפ ,ןעהעז רימ יו ,רעבָא .םירפס עגילייה יד ןופ
 םָאד טָא ןוא .דנעהילב ןוא גנוי סע זיא ןעשנעמ יד ייב .טינ לָאמ ןייק
 רעד ןיא ןעבילג ן'תמא םעד יונעג ץנאג טריזירעטקאראר לעטרעוו

 םעד ןעהיצרע וצ לעטימ א סלא ףָארטש עכילרעּפרעק ןופ טייקגיטיונ |
 ,רעדניק ןופ רעטקַארַאכ

 ךָאנ זיא קישמנאק ןיא ןוא ּפעלק ןיא ןעביולג רעד שטָאכ רעבָא
 ןענייז ,קלָאפ ןופ ןעטכיש ענעדיישראפ יד ןעשיווצ טיירּפשראפ יוזא
 ןעקנאדעג עיינ ,רעכיב יד ןיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא ָאד רעבָא ןיוש
 ,ןעגנוגייצרעביא ץיינ ָאד ןיוש ןענייז סע .גנוהיצרע רעדניק ןעגעוו
 יד ןוא .סעבָארּפ עגיטכיר ךס א טימ ןעמוקעג זיא ןעמ עכלעוו וצ

 סָאװ ,טנעמָאמ רעד טמוק סע ןעוו זַא ,ןעבָאה ןעליוו ןעננוניימ ץיינ
 -נַאק ן'כָאנ טנַאה יד ןעקערטשסיוא ןעזומ ייז זַא ,ןעקנעד עמַאמ-עטַאט
 -עג םהיא ןֿאד רָאג ייז ןעטלָאװ ,דניק סָאד ןעפארטשַאב וצ םוא קישט
 ,ןעסיײמשנָא טונ טפראדעג ךיז ןוא ןיײלַא ךיז ףיוא ןעהערדסיוא טפרַאד
 -רַאפ ןייז ןיא ענידלוש יד ןענייז ןײלַא ייז רָאנ ,דניק סָאד טינ לייוו
 | .ןעכערב

 -ייז ןיא ,ןערעלהעפ ענייז ןיא גידלוש טינ טולָאסבַא זיא דניק סָאד
 -מוא יד ,ןערעטלע יד יוז יוזא זיולב זיא דניק סָאד .סנעכערבראפ ענ
 םוראד זיא דניק סָאד ןעגָאלש ןוא טכאמעג םהיא ןופ ןעבָאה גנובעג
 ןייק טננערב סע ;זָאלצונ רָאנ ,טכערעגמוא רָאנ טינ ,םאזיורג רָאנ טינ
 -נוא ץלא ךיז טניפעג דניק סָאד יוװ ,גנאל ױזַא לייוו ,טינ ןעצונ םוש
 ןופ ןעסולּפנייא עניבלעז יד רעטנוא ,ןעדנעטשמוא עגיבלעז יד רעט
 שטָאכ ,ןייז םינ שרעדנַא רע ןָאק ,םורַא םהיא ןעלגניר סָאװ ןעשנעמ יד
 .םהיא ט'תיממ שטָאכ ,ןעגרָאמ זיב טנייה ןופ םהיא טגָאלש

 עטנערעלעג לעיפ ןופ ,ּפעק עדנעקנעד לעיפ ןופ גנורהַאפרע יד
 זא ,גנוגייצרעביא רעד וצ טכארבעג ייז טָאה ,רעדניק ןופ סרעהיצרע
 סע .טכעלש טינ ןוא םוג טינ סע זיא ןעריובעג טרעוו דניק א ןעוו
 טינ רָאנ ךָאנ זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,ריּפַאּפ לעקיטש סייוו ַא יוװ ,זיא
 .טסולנ ץרַאה סָאד סאוו ,ןעבײרשנָא ןָאק ןעמ ןוא ,ןעבירשעגנָא

 קיטש א וצ ןעכיילגראפ רעסעב ןעמ ןָאק דניק ענעריובעג-יינ סָאד
 ןיוש טגנעה רעּפעט םעד ןופ ןוא ;רעּפעט םעד ןופ טםנעה יד ןיא םהעל
 ןעטָאנקעגנסױא לָאז סע םהעל קיטש םעד ןופ סָאװ ,ּפָא ךילריטַאנ
 | .ןערעוו

 ענעגייא ערעייז טימ ןעריובעג ןערעוו רעדניק זא ,תמא זיא סע

 -רעק רעדָא ,טסייג ןיא ןעטנַאלַאט ענעריובעג ערעייז טימ ,ןעמייקניהעפ
 ןופ טייקניהעפ רעדָא ,דנַאטשרַאפ ןופ טייקפראש רעד טיס :רעּפ
 -ַאק ןעכַאז יד טָא .טייברא רעכילטסניק רעדָא ,טסנוק וצ רענניפ יד
 ןופ ןעגנוגיינ ערעייז רעבָא ,ןעבעג טינ ייז סרעהיצרע םוש ןייק ןענ
 יד ,האנש ןוא האנק יד ,טייקטכעלש יד ,טייקסטוג יד ,רעטקַארַאכ
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 ָאי ןעננעה טייקכילרהע יד רעדָא ,טייקכילרהעמוא יד ,טייקענדעשז
 ןעמ יו ,טנערעלעג ןעשנעמ םעיינ םעד טָא טָאה ןעמ יוװ ,םעד ןופ ּפָא
 | .טרחיפענרעביא רעדָא ,טרהיפעג םהיא טָאה

 זא ,ןהעז ןעמ ןָאק ,טגָאזעג ָאד ןעבָאה רימ סאוו ,ָאזלא ,םעד ןופ
 רעייז ןופ ,דנַאטשרַאפ סנערעטלע יד ןופ ּפָא טגנעה גנוהיצרע רעדניק
 סע גירעיורט יו ןוא .גנוהיצרע רענענייא רעייז ןופ ,ןעקנעד טרא
 רעשלַאפ רעסָאוװ ןיא ךיז טנעכעראב ןעמ ןעוו ,המשנ רעד ףיוא טרעוו
 סָאװ ןעכאז ףיוא זא ,ךיז טנעכעראב ןעמ ןעוו ,ןעבעל רימ טפאשלעזעג
 ןעמ יוװ ,טייקמאזקרעמפיוא רחעמ ּפָא ןעמ טיג ,טלעג טרעוו יד ןעבָאה
 עכילנעמ עדעי טגירק ,הרוחס ,ןעכַאז .רעדניק-ךעשנעמ ףיוא ּפָא טיג
 -ץּפס א ןייז זומ ,יז טפַאשאב סאוו ,שנעמ רעד ; טייקמאזקרעמפיוא
 הכאלמ לעב רעד ;ןהעגאב וצ רחיא טימ יוװ ךיז טסייוו סָאװ ,טסילַאיצ
 -עד טינ הלילח הרוחס יד לָאז רע םוא ,ךַאפ ןייז ןהעמשראפ טונג זומ
 יד ןערהיפרעביא טינ ןוא ןעברעדראפ טינ ,ןעצריקראפ טינ ,ןעשזדעמ
 .ןעניפעג וצ טכוז הנוק רעד עכלעוו ,רהיא ןיא תולעמ עטונ

  *יונ ענייז ןוא רעטקארַאכ ס'נעשנעמ ןופ סרעּפַאשַאב יד רעבָא
 / יד ,סרעשופ עטסערג יד ןייז וצ טפַאשלעזעג רעזנוא טביולרע ,ןעגנוג
 גנוהיצרע ןופ הכאלמ יד ? סע טרַא ןעמעוו ןוא ,סרעשטַאב עטסערג
 ןעמענ ייז רעדייא ,ןענרעל טינ ךיז ןערעטלע יד ןעפראד רעדניק ןופ
 רעוו ?ןעניז ןיא וליפא סע טניל ןעמעוו .רוד םעיינ םעד ןעפַאשַאב
 | ? עמַאמ-עטַאט ןייק ןייז טינ ,רעגייטש א ,סָאד ןָאק

 -עג ,ךיז טכאד ,טלָאװ עבאגפיוא עטשרע ס'טּפַאשלעזעג רעזנוא

 א ןעמענסיורא טהעג קלָאפ רָאּפ א רעדייא זא ,ןהעז וצ ןייז טפראד
 וצ ,ןעמאזקע .ןעבעגּפָא רעהירפ ייז ןעלָאז ,(הבותכ) סנעסייל הנותח
 שימַאזָאליפ ,גונעג טלעקיווטמנע ,גונעג טעדליבעג ןענייז ייז זא ,ןעזייוו
 םעיינ םעד ןעהיצרע וצ גיטכיר דנַאטשמוא ןייז וצ םוא ,גונעג ןענָאזעג
 ,ןעלאפכרוד עכילשנעמ טּפַאשלעזעג רעד ףיוא ןעקישנָא טינ ןוא ,רוד
 טימ ןעבעל םעד ןופ טייקנהעש יד סױרַא ןעוװעבַאר סָאװ ,ןעצכינעגיוט

 ןוא םייחנעברָאדרַאפ רעייז טימ ,ןערוטַאנ עטעשטעילַאקוצ ערעייז |
 | .טײהבָארג

 בױא ;ןענרעל ךיז ןעמ זומ ,ליּפשייב םוצ ,ןערעוו וצ רעדיינש ַא
 יו יוזא רעבָא .טפָארטשַאב ןוא רעננוה ןופ שטייב יד טהעטש ,טינ
 ןעמ ףרַאד ,ןעטסנידרַאפ ןייק ּפָא טיִנ ןעגנעה ןערעוו וצ ןערעטלע ןופ
 8 רקפח ןיוש זיא ,טסנידראפ ןייק טינ ןעוו .ןעגיטרעפוצ טינ ןיוש ךיז
 -י ,טלעוו

 -נַא לָאז גנונדרָא יד טָא םוא זא ,ןהעטשראפ וצ רעווש טינ זיא סע
 טיובעג זיא סָאװ ,טפַאשלעזעג א טפראדעג ןעמ טלָאװ ,ןערעוו שרעד
 -ךרַאנייא טפראדעג טלָאװ ןעמ .טנעמַאדנופ ןימ רעדנַא ןַא ףיוא ראג
 יד ןהעגכרוד ,טעדליבעג ןייז ןעלָאז עמַאמ-עטַאט עדעי זַא ,יוזא ןענ
 ןעמ ףרַאד וצרעד רעבָא .שזדעלאק ךָאנרעד ןוא לוקסייה ןוא רעמערג
 ,ןערעטלע ערעייז ,טסייה סָאד ,ייז רַאפ רוד רעד זא ,ךילריטָאנ ןיוש
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 גניקריָאוװ ןעמענוצסיורא ןעגנואווצעג ןייז ןעוועג טינ שימַאנָאקע ןעלָאז
 ערעייז רַאפ (ןעטיײברַא וצ טדָאמש רעד ןופ סינביולרע ןַא) סרעּפייּפ
 דיערג ןעטסקעז םעד ןעגנַאנעגכרוד ןענייז ייז רעדייא ךָאנ ,רעדניק
 ןיא ןעטלַאהסיוא ןענַאק ןעוועג ייז ןעלָאז ןערעטלע יד רָאנ ;(םָאלקֿב
 .ןערידוטש ייז ןעוו ,ןעבָאה ןעפראד רעדניק סאוו ,גָאטליואוו םעד

 ץעכילטע .ןעבָארגַאב טנוה רעצנַאג רעד עקַאט טניל ָאד טָא רעבָא |
 רעסיורג רעד רעבָא ,ענַאל עטשניוועג יד טָא ןיוש ןעבָאה עכילקילג
  גנואיצרע-רעדניק ןופ עגַארפ יד עקַאט זיא םעד בילוצ ןוא .טינ םלוע
 ןיא גירעדינ ױזַא ךָאנ טהעטש טייהשנעמ יד ןוא טניסעלכַאנרַאפ ױזַא
 | .ךיוא ןעניז ערעדנַא לעיפ ןיא ןוא ,ןיז ןעשילַארָאמ

 -רַאפ קישטנַאק םעד זא ,ָאזלא ,רימ ןעהעז ןעגידרעהירפ םעד ןופ = |
 ןערעטלע יד ןעבָאה סָאװ ,ןעדנעטשמוא יד ץלַא רַאפ רעהירפ ןעניד
 -עוו וצ ןעגיוצרע טוג ןיילא ןעטייהנעגעלעג עגיטכיר יד ןעבעגנעג טינ
 םינ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןערעטלע יד םהיא ןענידרַאפ ךָאנרעד ןוא ,ןער
 זיא סע רעבָא .גנוהיצרע רעדניק ןופ הכאלמ רעד וצ טניטרעפענוצ
 ץענעניוצרע-טכעלש יד טינ ןענידראפ קישטנַאק םעד זא ,רהָאלק ץנַאג
 .םינפוא ײלרעלַא ןיא ןעברָאדרַאפ ןענייז ןוא טינ ןענלָאפ סָאװ ,רעדניק

 .ןערעטלע יד ןעבָאה תונורסח ס'רעדניק יד וצ זא ,רהָאלק זיא סע
 ןופ טייקמירָא יד ןוא ;טייחנעסיוומוא ערעייז טימ טכארבענ ןיילַא
 שינעגָאי רעד ןופ טמוק סָאװ ,טעטיזעוורענ יד ,םלוע ןעסיורג םעד
 מייק'םואימ יד ,ריטרַאװק רעד ןופ טפאשננע יד ,םיורב לעקיטש ן'כָאנ
 .לעטיינק ַא וצ ךיוא ךָאנ ךילריטאנ ןענעל ,גנובענמוא רעד ןופ

 יו ,ןעזייוװנָא ןעריבורּפ רימ ןעלעוו ךעלטעלב עגידרעטייוו יד ןיא
 רעייז רעביא ,רעדניק יד רעביא ןערהיפ ןערעטלע יו ,ךילנעמ טייוו
 -גיטכיוומא רעבָא .גנודליב רעגיטכיר וצ ןעטייהנעגעלענ ןופ לעננַאמ
 רעכלעוו טימ ,גנוהיצרע רעטונ ןופ דליב א ןעלהָאמ רימ ןעליוו ןעטס
 -קַארַאכ ןוא רעּפרעק ס'דניק א ןעיוב וצ ןעבױהנָא ןעפראד ןערעטלע
 ,לַאפכרוד ןייק ןייז טינ לָאז דניק סָאד זא ,ןעטיהרַאּפ וצ םוא ,רעמ
 -לעזעג רעד ןופ דילגמטימ רעטשניוועגמוא ןייק ןעסקאווסיוא טינ לָאז
 רַאפ טינ ןוא ןעלָאטיּפש רַאפ טינ טַאדידנַאק ןייק ןייז טינ לָאז ,טפאש
 | = יסעמרומ

 ָאר ךָאנ זיא דניק סָאד רעדייא (1
 ןענרעל וצ ךיז טעּפש וצ םינ לָאמ ןייק

 -ָאק לָאז ןעמ ואוו ,לֵאפ ןייק ןַארַאפ טינ טנייה ןיוש טעמכ זיא סע

 -רעד ףָארטש עסיורג יד ןעלהיפ טינ ןוא ,גנודליב ןהָא ןעמוקסיוא ןענ

 -עב א טגירק ,ליּפשייב םוצ ,רעטייברא רעכילדנעטשראפ רעד .ראפ

 רעדנעסיוומוא ,רעבָארג רעד .רעטכייל טייברא רע שמָאכ ,ןיול ןערעס

 זיא ןיול ןייז רעבָא ,טייברא ץענשַאּפָארָאה ,ערעווש טומ רעטייבראי
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 -כילצינ ןייז ןחעטשראפ וצ ץנעגילעטניא יד טינ טָאה רע לייוו ,ןיילק
 -םקע רחעמ ןפוא ַאזַא ףיוא טרעוו ןוא טריזינַאנרָאמוא טביילב ןוא טייק
 .רעטשרע רעד יוו ,טריטאולּפ

 -ביוו ױזַא טינ זיא טייקגימעט רעכילשנעמ ןופ דלעפ ןייק ןיא רעבָא
 ,רעטומ א ןופ טייקניטעט רעד ןיא יוו ,גנודליב ןוא ץנעגילעטניא גיט
 ןופ טלַאה ןוא ןײלַא ןעשנעמ םעד טלעוו רעד ףיוא טננערב עכלעוו
 -קיש ןייז טנעה ערהיא ןיא טפַאשרעננאווש ןופ טונימ רעטשרע רעד
 ַאכ ןופ ןעיובפיוא ןופ ,טנוזעג ןופ טכיזניה רעד ןיא ,ןענָאז וצ יוזא ,לאז
 רעלעוטקעלעטניא ןייז ראפ טנעמַאדנופ םעד ןעגעל ןופ ןוא רעטקאר
 ,גנולקיווטנע

 ,טנעה ס'רעטומ רעד ןיא רָאנ עקַאט דניק סָאד זיא רהָאי סקעז זיב
 ,טלעוו 8 ןעניפעג וצ זיא סע גירעיורט יו ןוא .סולפנייא רהיא רעטנוא
 ןוא ,ןעראוועג טגיסעלכַאנרַאפ ױזַא זיא יורפ רעד ןופ גנודליב יד ואוו
 .טייהשנעמ רעצנאג רעד ןעראוועג ןָאטעגנָא ןעדָאש םיורג זיא טימרעד
 -ניק ןעכילטפַאשנעסיװ ןייק ייב ָאטינ קפס ןייק ןיוש זיא טנייה לייוו
 ןעבעל ס'דניק ןופ רהָאי ןעביז-סקעז עטשרע יד טָא זא ,רעהיצרע רעד
 -שרע רעד ןענייז ייז .גנוהיצרע רעצנַאג רעד ןיא עטסגיטכיוו יד ןענייז
 רעטשרע רעד ןעוו .גנוהיצרע ןופ עדייבעג רעד ןופ טנעמַאדנופ רעט
 טכייל עדייבעג עטונ א ןיוש זיא ,טונ טגיילעגקעווא זיא טנעמַאדנופ
 .ןעיובוצפיורַא

 ,ךייוו ןעזעוו רעצנאג ס'דניק םעד זיא ןערהאי עטשרע יד טָא ןיא
 ןעקורדנייא עלַא ,ןעסולפנייא עלא ןעמענוצניירא ףיוא ,ןעגָאז וצ ױזַא
 דניק סָאד רעטלע סָאװ ןוא .ךיז טניפעג רע ואוו ,הביבס רעד ןופ
 טרעוו טעוועטראהראפ רהעמ ץלא ,ןערהָאי עטשרע יד טָא ךָאנ טרעוו
 טּפעלקעגניירא רעהירפ זיא סאוו ,סָאד ןוא ,ענייז "טייקכייוו, יד טָא
 זיא סע .ןעמוקסיורא טינ ןיוש ןָאק ןוא טרָאד ןיוש טביילב ,ןערָאװעג
 -ץפ-סקורדנייא עטשרע ם'דניק ןיילק א זיא "ךייוו, ױזַא זא ,טקַאפ ַא
 ,ןײרַא המשנ רעד ןיא ,ןורכז ןיא ןיירַא ןיוש טלַאפ סע סָאװ זא ,טייקגיה
 ,טפַארק ַאזַא טימ ןיירַא טרָאד סע טסקאוו ,ןעטייחניואוועג יד ןיא רעדָא
 רהעז ןיוש זיא סָאד ןעסיײרפױרא זא ,טלעצרַאװענניײא ױזַא טרעוו ןוא
 -ָאמ ךילנהעווענרעסיוא ןא ןייז שנעמ רעד ןיוש ףרַאד רעטעּפש .רעווש
 -נַאוצרעביא ךיז ףיוא ןעלטימ עניזיר ןעכיורבעג ןוא טּפַארק עשילַאר
 -ניואוועג עטשניוועגמוא עסיוועג ןעכאמוצרעביא ךיז ייב רעדָא ןעשרעד
 .ןעטייה

 ןָא טביוה טּפַאשלעזעג יד זא ,וצרעד ןיוש טהענ סע ,ךילריטַאנ
 ףיוא ןיוש טרעה ןעמ ןוא גנודליב ןעיורפ רעד ףיוא ןעקוק וצ טסנרע
 ןעמוקּפָא ןעמ ןָאק יז זא ,ןענרעל טינ ףרַאד לעדיימ א זא ,ןעביולג וצ
 -במיצ ,סעקצַאצ ןעהענסיוא ןוא ןעלקעה ,לוקס רעמערג : חיּפ-חיש טימ
 טהעז ןעמ .טגידנעעג זיא גנודליב רחיא ןוא ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןעל
 ןירעיובפיוא עטשרע יד סלא ,טייקגיטכיוו עסיורג ס'יורפ רעד ןייא ןיוש
 | .טייהשנעמ רעד ןופ ןירעגעל טנעמַאדנופ ןוא ,ןירערהיפ ןוא
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 עכלעוו ,סעמַאמ טימ טלעוו א ךָאנ רימ ןעבָאה לייוורעד רעבָא
 יז ןוא ןעיפרגַאב עיינ יד טָא ןופ תובומ יד טכוזראפ טינ ךָאנ ןעבָאה
 -ייז ןופ גנוהיצרע רעד ןיא ןערעלהעפ עגיבלעז יד ןעכַאמ ןיא ןעטלַאה
 ,טכאמעג ןעבָאה תורוד עגידרעהירפ יד יו ,רעדניק ערע

 םימ שנעמ א .ןענרעל וצ טעּפש וצ טינ לָאמ ןייק זיא סע רעבָא
 -ייז ןערעסעבוצסיוא ןעבערטש ףראד ןעליוו ןעקרַאטש א טימ ןוא לכש
 -נעסיוומוא ןופ טאטלוזער רעד ןענייז סָאװ ,ןערעלהעפ ערהיא רעדָא ענ

 םכילפ ןוא טײקכילטרַאװטנַארַאפ רהיא סיורג יוװ ,גידנעסיוו ןוא .טייה
 ןעלקיווטנע ןוא ןעדליב ןעבױהנָא יורפ יד ףרַאד ,רעדניק ערהיא וצ זיא
 -רע רעדניק ןעגעוו ןעקנאדעג עיינ יד טימ חומ םעד ןעליפנָא ןוא ךיז
 | | .גנוהיצ

 טימ ןעלעוו עכלעוו ,ךעלדיימ-הלכ ךפ א טנייה רימ ןעבָאה רעדייל
 ,סעמַאמ ןוא סנירערהיפ-םייה ןופ יימרא רעד ןיא ןעמוקניירא טייצ רעד
 -כילפ ץעגידרעטעּפש ערעייז ןופ טינ טכַארט ןייק וליפַא ןעביג ייז רעבָא
 ,"םמייט דונ , ןיא טייברא רעד ךָאנ ןעטנעװַא יד ןעגנערבראפ ייז .ןעט
 סעדָאמ גידנעכוז ,רעדיינש םייב רעדָא ,סרָאטס גנימירט יד ןיא רעדָא
 סָאד רעבָא .ךיוא עקַאט ןעכַאז יד טָא ףראד ןעמ .רעדיילק יד ראפ
 | .םייצ עיירפ עצנַאג רעייז ןעמענרַאפ טינ רָאט

 םוא זַא ,ןעבעגוצ ךייא טעוװ סעמַאמ עגיטפניקוצ יד טָא ןופ עדעי
 -רעל רעהירפ ךיז ןעמ זומ ןירעּפיק-קוב א רעדָא ,ןירעדיינש א ןערעוו וצ
 "שטניס, א זיא ,יז טקנעד עמַאמ א ןערעוו וצ רעבָא ; הכאלמ יד ןענ
 ךיז טָאה .ןענרעל טינ ךיז ןעמ ףרַאד סָאד ,ןיײלַא ןיוש טהעג סָאד ---
 ?ץמַאמ יד רעדָא ,טנערעלעג עבָאב יד ןעד

 -ניק ןעגעוו ןענעייל טימ ךיז ןעבענוצּפָא גיטכיוו רהעז זיא סע
 עקַאט ןיש טגיל טײקכילטרַאװטנַארַאפ יד רעדייא ,גנוהיצרע רעד
 ןעמ ואוו ,ןעלַאװק ךס א ןַארַאפ טנייה ןיוש ןענייז סע .ּפָאק ץפיוא
 -ארפ עלַא ןופ רעטסניטכיוו רעד טָא ןענעוו עטפניקסיוא ןעּפעש ןָאק
 הירפ ראפ ןעבױוהנָא ןעזומ (ךיוא םינתח) תולכ ןוא ךעלדיימ ןוא ;סעג
 ןעכוז ןוא סרושטקעל וצ ןהעג ,גנוהיצרע רעדניק ןעגעוו ןערידוטש וצ
 -עג ןעטנַאסערעטניא םעד טָא טימ ןענעקַאב צ ךיז ןעטייהננעלעג ץלַא
 ,זײוװעטַאט-וא:עמַאמ ןיוש ,ןעביוא טגאזעג יוװ ,רעבָא .דנַאטשנענ
 -ניק יד ןערידוטש ןוא ןענעייל ןעבױהוצנָא טעּפש וצ טינ ךיוא ךָאנ זיא
 : .עגארפ-גנוהיצרע-רעד

 .שינעהעשענ עסיורג יד טּפַאשרעגנַאװש

 ,טלעוו רעד ףיוא םוטכייר ןוא קילג ןופ לאווק רעד זיא שנעמ רעד
 -נייא טכעלש ױזַא ןענייז טלעוו רעגיבלעז רעד ןיא ןעדנעטשמוא רעבָא

 -עגנָא ןא גידנעטש טינ זיא ןעשנעמ א ןופ טרובעג רעד זַא ,טנעדרַאעג
 -וצ טפַאשלעזעג יד טרעדָאפ ,דלָאנ וצ טשרוד םעד רעביא .ךאז עטגעל
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 ןעטַאדלַאס רהעמ ךָאנ ןוא ,גיליב ןייז ןעלָאז ייז םוא ,רעמייברא לעיפ
 טדערעגנייא ןעמ טָאה ןעלטימ עלַא טימ ןוא ,תומחלמ ןערהיפ וצ ףיוא
 יז זַא ,רעסעב זיא טַאמש םעד רַאפ יא ,טָאנ רַאפ יא זא ,סעמַאמ יד
 ייז ייב םרעוו רעדניק טימ גידנעטיש ןוא .רעדניק טימ ןעטיש ןעלָאז
 ,ןעגָארמ ןופ טרעטאמעגסױא ןערעוו ייז לייוו ,םרעטיברַאפ ןעבעל סָאד
 ןופ םירוסי יד ןוא טייקרעווש יד ןוא .ןעגיוז םעד ןופ ןוא ןעבָאה םעד ןופ
 -פיוא-טסבלעז סיורג טימ טּפָא רהעז ךָאנ ןוא ןעהיצרע וצ רעדניק יד
 .ייז ראפ טייקרעווש עניילק ןייק טינ ךיוא ןענייז ,גנורעפּפָא

 עשינַאריט עטלעצרָאוװעגנייא עטנַאמרעד ייווצ יד טָא טינ ןעוו
 רעד טימ סעמַאמ יד ןעטלָאװ ,ןעשינעדנעלברַאפ ןוא ןעגנוביולגרעבא
 -עג רָאנ ,לָארטנַאק-טרובעג ןופ ןעלטימ ערעכיז ץנַאג ןיוש יד ןופ ףליה
 טלָאװ ץלַא ןוא ,טלָאװעג ןעטלָאװ ייז לעיפיוו ,רעדניק לעיפ יוזא טםַאה
 יד זַא ,טינ ךָאנ טזָאלרעד טפַאשלעזעג יד רעבָא .ןייפ ןוא טוג ןעוועג
 ,ןעגיוא יד ןענעפע סעמַאמ יד ןעלָאז טפַאשנעסיוו רעד ןופ עטפניקסיוא
 עגיטכיוו א סעילימאפ ענינעוו ייב רָאנ םורַאד זיא טפַאשרעגנַאװש ןוא
 טהעג סע ןוא ,רעגולק טלעוו יד טרעוו זייווכעלסיב רעבָא .גנוריסַאּפ

 רעד רַאפ קילג תמא ןא ןייז טעוװ טפַאשרעגנַאװש עדעי זא ,וצרעד ןיוש
 .ךַאז עטצעשעג-ךיוה א עקַאט ןוא ,עילימַאפ

 .ןערעהפיוא טעוװ גנודנעװשרַאפ עסיורג יד
 עגיטסיזמוא לעיפ יוזא טזָאלרעד ןערעוו סע ואוו ,טלעוו א ןיא

 ,סעטַאט יד ןוא סעמַאמ יד סיוא ןערעטאמ סָאװ ,ןעטּפַאשרעגנַאװש
 רַאפ טנעה ןוא ,ןענָאנַאק יד רַאפ שיילּפ זיולב ןענייז רעדניק יד ןוא
 -םעלש ןוא ערעווש עכלעוו ייב טכאמעגסיוא טינ טָאה ,ןענישַאמ יד
 א ןיא רעבָא .ןעגנַאגעגנָא זיא טפַאשרעגנַאװש יד ןעדנעטשמוא עט
 לייוו ,עטָאלב יו גיליב ןייז טינ טעוו שנעמ רעד ואוו ,טלעוו רערעטעב

 יד טעװ ,ןעגנערבסירא ןעלעװ טינ םעמאמ יד ןעלעוו ךס ןייק |
 .ןעגנוגנידַאב עטסעב יד טימ ןערעוו טלעגנירעגמורַא טּפַאשרעגנַאװש

 - דניק ן'פיוא ןעסולפנייא
 ,טסנרע רהעז ןעטּפױהַאב טיײל-סטּפַאשנעסיוװ ןוא עטנערעלעג ליפ

 -רעק ןעשיזיפ םעמאמ רעד ןופ טסולפנייאַאב דניק ַא טרעוו רָאנ טינ זא
 םינ יז רָאט סנעטשרע .ךיוא ןעבעל ןעניטסייג רהיא ןופ רַאנ ,רעּפ
 טימ טקירדעג זיא טסייג רהיא ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןערעוו רעגנַאװש
 יד ןיא ןוא .גנוגערפיוא עשיוורענ ערעדנַא רעדָא ,שפנ תמגע ,תורצ
 עדנעקנערק ,עדנעגערפיוא ןופ ןעטיח ךיז יז ףרַאד םישדח ןיינ עצנַאג
 .טסייג םדניק ן'פיוא גנוקריוו עכילדעש ַא טָאה סָאד לייוו ,ןעגנורהאפרע
 ןופ ךוּפיה רעד זא ,ןהעטשראפ וצ טכייל ןיוש ךָאד זיא ,ױזַא ביוא .ןוא
 .טסייג ס'דניק ן'ראפ גיטכיוו רהעז ָאי זיא עגַאל אזא
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 .דניק ץפיוא ןעסולפנייא עטונ
 עילימאפ רעד ןיא ןעדעי ןופ ןוא ןעטַאט ןופ טכילפ יד זיא סע

 ןא טימ ןערעוו םלעגנירעגמורא לָאז עמַאמ ערעגנַאװש יד זַא ,ןהעז וצ
 .צדנעביל ,עכילדניירפ ,תיב םולש ,תחנ ,טייהנעדירפוצ ןופ ערעפסָאמטַא
 ךרוד טרעווסנעשניוו רהעז טקריוו סעלַא סָאד טָא לייוו ,ןעגנולדנאהאב
 ,דניק ןופ יובעג ןעגיטסייג ן'פיוא ןעזעוו ס'רעטומ רעד

 .ןעסולפנייא עטונ ךָאנ
 ַא ןעכַאמ ןיוש ךַאד ןעמ געמ ןעטגָאזעג סָאוװ-רָאנ םעד םָא ןופ

 םיריוטקָאד ליפ ןעליוו ַאט ,ןעקריוו ןעכאז יד עלא ןעוו .רעטייוו ןַאּפש
 ןוא קיזומ ,רומַארעטיל רעטוג ןיא סערעטניא ס'רעטומ רעד זַא ,ןעבָאה
 גנוקריוו עמונ אזַא דָארג ןעבָאה טסנוק ןופ ןעגנולײטּפָא ערעדנַא ןיא
 רעדָא טנעמאדנופ ַא ןעבעגעג טרעוו םהיא ןוא ,טסייג ם'דניק ן'פיוא
 יד םרַאד םורַאד ןוא .ןעכַאז עטוג יד טָא וצ גנוגיינ ַא עקַאט רשפא
 -מורא ךיז ןהעז ןוא םייהנעגעלעג יד ןעזַאלקעװַא טינ יורפ ערעגנַאװש
 -עמיל רענהעש ןופ ןעסולפנייא עדנעביוהפיוא טסייג יד טָא םימ ןעלגניר
 דניק סָאד ןעוו ,ןעטאנָאמ יד ןענייז וצרעד טייצ יד .וו .זַא .א רוטַאר
 ןעגיטסייג ן'ראפ עירענישַאמ יד ןוא טרימרָאּפ ךילרעּפרעק ןיוש זיא
 רהעפעגמוא זיא סָאד ןוא .ןעיוב וצ ןַא ךיז ןעביוה ןעבעל ןייז ןופ קלח
 ,טצעל םוצ זיב טַאנָאמ ןעטרעפ בױהנָא םעד ןופ

 .ןעריסערעטניארַאפ ךיז ןעזומ םיפתוש עדייב

 רעד וצ ןערעוו טזָאלענרעביא םייברַא יד טָא זומ רַאנ טינ רעבָא
 ךיז ןילא רעש רהיא רַאפ זיא טּפָא רהעז .ןעמַאמ רערעגנַאוש
 טייקכילמענעגנא ןופ עגאל רעטשניוועג רעד טָא טימ ןעלגנירוצמורַא
 רַאפ ןעטלַאה סָאד זומ עטַאט ס'דניק םעד .טייקכילצינ רעגיטסייג ןוא
 רָאנ יו טייצ ליפ ױזַא ףיוראד ןעבעגוצקעװַא טכילפ רעגילייה ןייז
 עמענעגנַא ןעלהעצרעד רהיא ןוא יורפ ןייז רַאפ ןענעייל ןוא ךילגעמ
 ןעמוק וצ רהיא גידנעפלעה ,רהיא םימ ןעגנערבראפ ןוא ןעכַאז !

 -העש ןוא טסנוק ןופ ןעסולפנייא עטנעכערעגסיוא-ןעביוא יד טָא רעטנוא
 רעלעגיופ יד ןעוו :ץעזעג-דוטַאנ א טושּפ זיא סָאד .רוטַארעטיל רענ
 ןוא עלעגייווצ טנעהָאנ א ףיוא םירכז יד ןעציז ,רעייא יד םיוא ןעציז
 ייז סָאװ ןפוא ןעמסעב ץפיוא ייז ןעטלַאהרעטנוא ןוא וצ ייז ןעגניז
 | | ,ךילנעמ רָאנ זיא

 .ןָא טנעמַאמ ןעטשרע םינופ גיטכיוו טּפַאשרעגנַאװש

 רהעז רַאפ טנעכערעג םירױטקָאד ליפ ייב ןערעוו ןיז ןעשיזיפ ןיא
 טביוה ןָא גָאט ןעטשרע ם'נופ לייוו ,םישדח יירד עטשרע יד גיטכיוו
 סע זיא םישדח יירד ייב ןוא גנולקיווטנא עמַאזגנַאל ןייז ןָא דניק סָאד
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 ןוא רעקרַאמש זיולב ףרַאד רעכלעוו ,שנעמ רעצנַאג ַא טעמכ ןיוש
 | .ןערעוו רעסערג

 ןעכעל זומ יורפ ערעגנַאװש יד יו
 ןופ ּפָא ליפ רהעז טננעה דניק טנוזעגנ גימכיר א ןעגנערבוצסיורא

 .ךס א ןעהור זומ יז .דנאטשוצ ןעטסעב ןיא ןייז זומ יז .ןעמַאמ רעד
 -ּפָא ךיז יז זומ גָאט ןעצנאג א ןוא ,הירפ-רַאפ ןעפָאלש ןהעג זומ יז

 ךס א .ןעטונימ רַאּפ א ףיוא שטָאכ ,העש עלַא ךיז ןענעלוצוצ ןעטיח

 טימ לייוו ,חורּפָא רעגנַאל ַא יו רעסעב ןענייז ןעטנעמָאמ-עהור עצרוק
 ןעבײלקנָא טינ ךיז יז טזָאל גנוגנערטשנָא יד טּפָא ןעסייררעביא םעד

 ,יז ט'מס'ראפ סָאװ ,םס טושּפ זיא סעכלעוו ,רעדילג יד ןיא טייקדימ ןייק

 .ןעזיוורעד ךילטייד
 .רד ןעשיזיוצנארפ םעד ןופ (ןעטנעמירעּפסקע) סעבָארּפ יד טיול

 -נַאװש רעד ןופ הבוט יד ןערָאװעג ןעזיוורעד ךאלטייד זיא דרַאניּפ
 .םישדח עכילטע עטצעל יד ןיא טּפיוהרעביא ,הור ס'רעטומ רערעג
 8 ןוא רעגימפערק ןוא רעקרַאטש ,רעסערג ןעריובעג טרעוו דניק סָאד
 .גונעג טינ טהור יז ןעוו יו רענעטלעז זיא גנודניבטנע עגיטייצהירפ
 -נאג רעד ןיא רַאנ ,םישדח עטצעל יד ןיא טוג הור זיא רָאנ טינ רעבָא
 זיא דניק סָאד סָאװ ,טנעמָאמ ןעטשרע םעד ןופ ,טפאשרעגנַאװש רעצ
 ,"ץיגרע, ןעטנאקאבמוא םעד טָא ןופ ןערָאװעג ןעפורעגסיורא

 . .טולב טנוזעג ןייז זומ

 ןעמ ףראד .דניק סָאד טיובעגפיוא טרעוו טולב ס'רעטומ רעד ןופ
 ? טולב טנוזעג ,טולב טוג ןייז זומ טולב רהיא זַא ,ןעצעזוצ ןיוש ןעד
 ןליפא ; םילחת ןעגָאז רעדָא ןעכערּפשּפָא ןופ טינ טמוק טולב טנוזעג ןוא
 ןַא ויא סע .וצרעד ןעפלעה טינ רָאנ ךיוא ןָאק הקדצ ךס א ןעבעג
 ,לעסיש רעד ןופ טושּפ טמוק סָאד ,ךאז עכַאפנייא

 .טולב טנוזענ

 מרָאד ןעמ טניפעג ,טולב טנוזעג ןעּפָארמ א טכארטאב ןעמ ןעוו |
 -עטשנעמַאזוצ ענעדיישראפ ערעייז ןיא ןעלארענימ ןהעצכעז עסיוועג
 -פיוא ךיוא ןיילַא עקַאט זיא רעּפרעק רעצנַאג רעד עכלעוו ןופ ,ןעגנול
 ןיא רעבָא .עיצרָאּפָארּפ רעניטכיר רעד ןיא ייז טניפעג ןעמ .טיובעג
 ןיא טינ ןעטנעמעלע יד ןענייז ןעשנעמ ןעטנוזעג ןייק טינ ןופ מולב
 ,גינעוו ױזַא ָאד זיא םיקלח ענינייא ןופ ןוא ,עיצרָאּפָארּפ רעגיטכיר רעד
 - ;םיקמירָא-טולב ,ַאמינַא ןיא יו ,טרעגנוחרַאפ טושּפ זיא טולב סָאד זַא
 .ןָאשירטונלַאמ
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 .דניק סָאד יוזא ,טולב סָאד יו

 ,ןעטנעמעלע עגיטיונ ץלַא יד טינ טָאה טםולב ס'רעמומ רעד ןעוו
 ייב ,תמא זיא סע ?גיטכיר ןערימרָאפ ןיוש ךיז דניק סָאד ןָאק יו
 טא רעבָא ,דניק א ןעריובעג ךיוא טרעוו עמַאמ רעקרַאטש ןייק טינ
 ןילַא ךיז ןופ רעקיטש ןעסייר טפרַאדענ טָאה רעּפרעק ס'עמַאמ רעד
 / טםינ :דניק עגיד'הרצ סָאד טָא ,ןעגָאז וצ ױזֿא ,ןעוועקוטשוצפיונוצ םוא
 יעג רעּפרעק רעד טָאה ? טולב ןיא רהיא ייב םויצלַאק גונעג ןעוועג
 ךָאנ יז ;רענייב ןוא רענייצ ערהיא ןופ לאירעטַאמ םעד טָא ןעגיוצ
 טימ דניק ןעמָאקלָאפ ןייק טינ ַא טיובעגפיוא ןוא טכַאמעג רעכַאװש
 םעד יא ,טכעלש טרעוו רהיא יא .לאירעמַאמ ןעמע'בנג'עג םעד טָא
 .ןעמוקסיורַא טינ הבוט עסיורג ןייק ןָאק דניק

 ,םוידָאמ ,םויסעטָאּפ ,םויצלַאק ןייז זומ ןעסע ס'עמַאמ רעד ןיא
 ,ןעזייא ,איזענגַאמ ,זינַאננַאמ ,ןירָאולּפ ,ןָאקיליס ,ןירָאלק ,רעפלָאס
 -רַאק ,ןעשזדָארטיײינ ,ןעשזדָארדייה ,ןעשזדיסקָא ,סורָאפסַאפ ,ןידָאייא
 : ןעסע ןעכילריטַאנ ןיא ןַארַאפ ןענייז ןעטנעמעלע על יד טָא ןוא ,ןַאב
 ,תואובת עטעװעבַארַאב טינ ,עצנאג ןיא ,סינ ,ןעטכורפ ,ןעסנירג ןיא
 -ּפיירג ענרעכָאה עצנַאג ןיא ,ילרַאב ןעצנַאנ ןיא ,הלח טעיװ:-לוָאה ןיא
 | | ,להעמ רעלעג רע'תמא ןיא ,ךעל

 .ןעלַאײרעטַאמ ןעצכעז יד

 ךילריטַאנ ןעשנעמ ןופ ןוא תושפנ ענידעבעל עלא ןופ רעּפרעק רעד

 יַאמ ןהעצכעז עטנָאמרעד יד ןופ טיובעגּפיוא רוטַאנ רעד ןופ זיא ךיוא

 ,טוט רעּפרעק רעד סָאװ ,ןעטייברַא ענעדיישראפ יד ןיא .ןעלאירעט

 ןעביג ןעסע ןטימ רעבָא .דימ ןַאד ןעלהיפ רימ ןוא ,ּפָא ךיז רֶע טצונ

 וצ ךיז ףיוא ןעלאירעטַאמ עטצונענּפָא יד קירוצ רעּפרעק םעד רימ

 ןהעצכעז עגיבלעז יד ןייז ןעסע ןיא ןעזומ ךילריטַאנ ןוא ,ןעטכיררַאפ

 ,ןעביוא טגָאזעג יו .טלעמשעגפיונוצ זיא רע עכלעוו ןופ ,ןעטנעמעלע

 ,ןעטכורפ ,ןעסנירג עלַא ןיא ןַארַאפ ןעלאירעטַאמ עגיטיונ יד ןענייז

 ןעגעוו .וו .זַא .א (ןעיילק יד טימ ,להעמ עװעזָאר ןופ) טיורב ץתמא ןיא

 .6 לעטעלב טהעז שיילפ

 .דניק סָאד ױזַא ,ןעסע סעמַאמ רעד יו

 יד ןיא ןערימרַאפ ןָא ךיז ןעביוה רענייצ ס'דניק םעד יו ױזַא

 8 עמַאמ יד זומ ,(28 לעטעלב) טּפַאשרעגנַאװש ןופ םישדח עטשרע

 .וצרעד לאירעטַאמ ןעגיטכיר רעּפרעק םעד ןעבעג ןופ ןַאמ טכארמ

 סע זַא ,םולפנייא ןַא טָאה סָאװ ,ךַאז עגיצנייא יד זיא ןעסע רהיא

 רהיא ןיא בױא .רענהייצ עטנוזעג דניק םייב ןעמוקסיורא ןעלָאז

 סָאד טרעטש ,ןעכאז ערעדנַא עסיוועג ןוא םויצלאק רעד טלהעפ ןעסע

 יד ןוא ןעוורענ יד ;ןערעוװ וצ טרימרָאּפ גימכיר רענהייצ ם'דניק םעד
 (לעמענע) עילאמא יד .ןופרעד ןעדייל רענחייצ יד םורא ןערעדָא-טולב
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 רענהייצ עגידרעטעּפש יד וליפַא ןוא .גידיירק ןוא ךייוו םיורא טמוק
 ,טכייל ןעליופ ןוא ךייוו ,טצעזעגסיוא ךיילגנ טינ סױרַא ךיוא ןעמוק

 -םעלש ס'עמאמ רעד ןופ רענהייצ ס'דניק םעד ןעדייל רָאנ טינ ןוא
 .רעהירפ טגָאזעג ןיוש יו ,ךיוא ןיילַא רענהייצ ערהיא רָאנ ,ןעסע ןעט
 -רַאפ ןָאק עמַאמ רערעגנַאװש רעד ייב עטעיד עגיטכיר א רָאנ ןוא
 ךיוא זיא ,דניק סָאד ןעניוז םייב ,ךָאנרעד .תורצ עלַא יד טָא ןעטיה
 טגנעה ךלימ רעד ןופ לייוו ,ניטכיר ןעסע לָאז עמַאמ יד זַא גיטכיוו
 ,רעּפרעק רעצנַאנ ס'דניק םעד ּפָא ץלַא ךָאנ

 ..ןעסע וומ עמַאמ ערעגנַאװש יד סָאװ

 ץעטנעכערעגפיוא רעהירפ יד טָא ןעטיחראפ ןָאק סָאװ ,ןעסע סָאד
 : עגיזָאד יד טָא ןענייז ,דניק ן'רַאפ יא ,ןעמאמ רעד ראפ יא ,תורצ

 סָאד .(טרָאװק עבלַאה ַא שטָאכ רעדָא) גָאט א טרָאװק ַא ךלימ |
 זַא ,טיחרַאפ ןוא ,רענייצ יד רַאפ םויצלַאק ראפ לַאװק רעכייר ַא זיא
 לאירעמטאמ םעד טָא ןעחיצ ןעפראד טינ לָאז רעּפרעק ס'עמַאמ רעד
 ןענעװ סרענייב ןוא רענהייצ ס'דניק ן'ראפ רענהייצ ענעגייא יד ןופ

 -אש ,דראשט-סיוופ ,להעק ,(טָאניּפש) שטאניּפס יו ,ןעסנירג
 -נאיעלַא םעמכ ןוא םניב גנירטס ,ירעלעס ,לָארַאקסע ,טיורק ,עטאל
 50 רעדָא 258 יו רעננעל ןעכַאק טינ ייז ףראד ןעמ .ןעסנירג ערעד
  דַאלַאס רענירנ רעיור א רעבָא .גָאט ַא לָאמ ייווצ ןעסע ייז ןוא ,טונימ
 ַא לָאמ ייווצ .גָאט ַא לָאמ ןייא שטָאכ ,גָאט ןעדעי ןעלחעפ טינ רָאט
 | .רעסעב זיא גָאט

 טורפ-פיירג ,לעּפע ,ןעצנַארַאמ .גָאט ַא לָאמ יירד ןעטכורפ
 - .וו .זַא .א

 יאר לוָאה ,טעיוו-לוָאה יו ,עכילריטאנ יד ןופ רָאנ תואוכ ת
 וו .זַא .א םעשאק עכילריטַאנ יד ,(טיורב ענערָאק)

 ןוא שיפ רעדָא שיילפ לעקיטש ןיילק א ,גָאט א רעייא רַאּפ ַא
 -עגּפָא רעד וצ ןעסע יבַא ,טסע שנעמ רעלַאמרָאנ ַא סָאװ ,ץלַא טעמכי
 ןיוש ייז ןענעקייל ,סעקּפעטסָאּפ יד טגנאלאבנא סָאװ .העש רעטלעטש
 ךילנהעוועגרעסיוא ןַא ייב רשפא ץוחַא ,ּפָא םיריױטקָאד ךס ַא טנייה
 -עגנאווש רעד ןערעהפיוא ןיוש ןעמ געמ םורַאד ןוא ,יורפ רעזעוורענ
 -נהעוועג זיא סָאד סָאװ --- "ךלימ-לעגיופ, ןופ ןעגַארטפיונוצ יורפ רער
 .ןעטיילק-ןעסעטאקילעד יד ןופ סעװטסטוקסַאּפ יד ךיל

 ןערעוו טרילוגער זומ יורפ רערעגנַאװש רעקנארק א ןופ עטעיד יד
 - ,רָאטקָאד ַא ןופ

 .טפַאשרעננַאװש יד ןעטלַאהַאב

 ןעסיורג ַא סעמאמ-סעצינדָאמ עגנוי עגינייא ןעהעגאב רעדייל
 ןערעגנוה ייז .רעדניק ענעריובעג טינ ךָאנ ערעייז ןעגעג ןעכערבראפ
 ןייק רָאנ ,םויצלַאק םעד טינ ייז ייז ןעביג רָאנ םינ .םיוא טושּפ ייז
 | .םינ ךיוא ןעכאז ערעדנַא
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 דניק ןעריובעג א טימ זַא ,טנייה ןיוש טחעטשראפ עמַאמ עדעי
 ןעפָאלש סָאד ,ןעסע סָאד ןעטיהּפָא ףרַאד ןעמ .ןעבענּפָא ךיז ןעמ זומ
 לעציּפ ןייק טינ ךָאנ טגירק ךיוב ןיא דניק סָאד רעבָא .וו .זַא .א
 .ָאטינ טלעוו רעד ףיוא רָאג ךָאנ זיא סע ךיילג יו ,טײקמַאזקרעמפיוא
 סא םעמַאמ עטנַאמרעדךעבױא יד טָא ייב טמוק םורָאד טָא ןוא
 ייז .רבק ןיא טינ ןעוט םירעוו יד סָאװ ,דניק םעד טָא ןָאטוצּפָא טכער
 לָאז עילַאט יד זַא ,ןעטַאנַאמ רָאּפ עטשרע יד ןייא ךיז ןעוועּפמערק
 ןעסע ייז ןוא ;"ןענעקרעד טינ, לָאז ןעמ זַא ןוא ןהעש ןייז ץילַא ךָאנ
 סעבָאב עשיראנ ןופ .ןעסקַאװ טינ לָאז דניק סָאד םוא ,טינרָאג טעמכ
 רעווש ןָא טמוק סיורג ַא זיא דניק סָאד ןעוו זַא ,טרעהעג ייז ןעבָאה
 סָאד יבַא ,טינ ןײלא ןעסע ןוא רעטנוא ייז ןערעגנוח ,ונ ; ןעבָאה םייב
 - | - ,גָאװ ןייק ןעניוועג טינ לָאז דניק

 לָאמ 8 ךָאנ .טייהנעסיומוא עשיראבראב ַא טושּפ זיא סָאד
 ןעריובעג 8 ןערעגנוהוצסיוא זַא ,רעטרעוו ס'ילייוו .רד רימ ןעגנערב

 ,דניק א ןערעגנוהוצסיוא רעבָא ,ןעכערבראפ רעכילקערש ַא זיא דניק

 זיא ,ןערעוו וצ ןעריובעג ףיוא ןערימרָאּפ ןיא טשרע ךיז טלַאה סָאװ

 טָא ןיא לייוו ,טײקמַאזיױרג עשירעיט א רָאנ ןעכערברַאפ א רָאנ טינ

 םעטסיס-ןעוורענ רעד רַאּפ טנעמַאדנופ רעד טגעלעג טרעוו ןעמַאנַאמ יד

 רערעגנַאװש רעד ןופ גנורהיפ ַאזַא טימ ןוא ,ןעמייקגיהעפיּפָאק יד ןוא

 ץנַאג ןייז ףיוא עקילַאק ַא דניק רהיא ןופ ןיילַא רשפא יז טכַאמ עמַאמ

 -אב סעמַאמ יד טָא .דלוש םוש ןהָא טפָארטשאכ טרעוו רע .ןעבעל

 -כייל ץלַא ,זיא עמַאמ יד רעטניזעג סָאװ זַא ,טינ רעבָא ךיז ןענעכער

 .דניק סָאד ןעבָאה םייב ןָא רהיא טמוק רעמ

 .ןענָאמ רעניסעמלענער

 רַאפ ןוא עמַאמ רערעגנַאװש רעד ןופ אנוש רעד זיא גנוּפָאמשראפ

 רעבָא ,גָאט ןעדעי ןייז ןעפָא זומ יז .דניק ןעריובעג טינ ךָאנ רהיא

 .(76 לעטעלב) ןיצידעמ ןעּפָארט ןייא ןייק ןופ ןעמוק טינ רָאט סָאד

 ,טירב טעיװ-לָאה :תואובת עצנַאג יד יו ,סנעסע עכילריטַאנ יד

 ןוא עהיור ךס ַא ןוא טכורפ ,(ןעטשרעג) ילראב עצנַאנ ,ץירג-רעבַאה

 ןעגָאמ םעד ןעבעג וצ ףיוא ןעלטימ יד ךיז ןיא ןעבָאה ןעסנירג עטכַאקעג

 | .טייקגיסעמלעגער

 .ןעקנירט ן'טימ גיטכיזרָאפ ןייז

 ןעקנירט ףרַאד רעטומ עגידנעגיוז יד ךָאנרעד ןוא ערעגנַאװש יד

 ןייוו ,רעיב ןעדיימסיוא ןעצנַאג ןיא ןוא עװַאק ןוא עעמ רעגינעוז סָאװ

 רעכלעוו ,טייהשנעמ רעד ןופ אנוש ַא זיא לָאהָאקלַא .סּפַאנש רעדָא

 א ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןעגנַאגעגמורא ןערהָאי רעטנעזיומ זיא

 .לעסיפ א ןעשנעמ םעד גידנעלעטשרעטנוא טייהרעקנילימש ,דניירפ

 -ָאקלַא ןופ ךילדנע טציא טָאה טפאשנעסיוו עשיניצידעמ עטסנרע יד

 עטנעגילעטניא ןוא ,עקסאמ יד ןעסירעגּפַארַא עמרָאפ רעדעי ןיא לָאה
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 עטסעדנימ סָאד וליפא ןעקנירט ןופ ךיז ןעניױאוװעגּפָא ןעפראד ןעשנעמ
 רקיע רעד רעבָא ;דלַאב ןעוורענ ס'ןעשנעמ םעד טדַאש סָאד .לעסיב
 ןעלעצ יד ףיוא גנוקריוו עכילדעש א טָאה לָאהָאקלַא סָאװ ,סָאד זיא
 רעדניק יד ןוא ,רעדילנ-ריובעג יד ףיוא טּפיוהרעביא ,רעּפרעק ןופ
 ןוא טגידעשאב ןערעוו ןערָאװעג ןעריובעג טינ וליּפַא ךָאנ ןענייז סָאװ
 ערעזנוא ןעוו .ןייז טנַאקעג ןעטלָאװ ייז סָאװ ,סָאד טינ סיורא ןעמוק
 -עג ןעוועג טינ ןעטלָאװ ןערעטלע ערעטנהענ יד ןוא ןערעטלע-רוא
 םנייה ןיוש ןעטלָאװ רימ טייהשנעמ ערעסעב א רעסָאװ ,ךֶא .ןעקנורט
 רעד ןיא טכַאמעג ןיילַא רע זיא יצ ,טכעלש זיא לָאהָאקלַא !טַאהעג
 -רַאֿפ ַא זיא לָאהַאקלא רעטסעב רעד .טפיוקעג יצ ,(קאינשיוו) םייחו
 עטסטרעווסנעשניוו יד ןופ ענייא זיא ןָאשיביהָארּפ ןוא ,םס רענעגרָאב
 .טרהיפעגנייא טָאה גנוריגער יד סָאוװ ,סעמרָאפער

 .ןעכַאמ טינ ןעזעוו ךס ןייק

 עקַאט ךיז ןופ יורפ ערעגנַאוש עטנוזעג ַא ףרַאד ןעזעוו ךס ןייק
 .גימיונ ןענייז טייקגיטכיזרָאּפ ןופ םיללכ עכילטע רעבַא ,ןעכַאמ טינ
 סטוס-ןָאיני יד .שעוורעטנוא עמירָאװ רעבָא עטכייל ןעגָארט זומ יז
 .לעטרַאג ןיא ךעלדנעב ןעבָאה וצ טרָאּפשראפ יז לייוו ,עטסעב יד ןענייז
 ,ןעלסקַא יד ןופ ןעגנעה ןוא םעווקאב ןוא זיול ןייז ןעפרַאד רעדיילק יד
 ןעקירד וצ טינ םוא ,גונעג סיורג ןייז ןעזומ ךיש יד .לעטרַאג ןופ טינ
 ,עכַאלפ ןוא סעװשעדַאּפ עמיירב ףיוא ;טולב ןופ עיצַאלוקריצ יד
 ןייז םינ ןערָאמט ךעלדנעב-ןעקַאז יד .ןעסַאצּפָא ענירעדינ ןוא עמיירב
 -רוארַאפ ,ןערעדָא יד ןיא טולב סָאד גידנעקירד ,לייוו ,עגיכעלייק יד
 םיפ יד ףיוא ןערעדָא עיולב עסיורג ךיש עגנע יד יו דָארג ייז ןעכאז
 .(םניעוו זוָאקירעוװו)

 .ןעטעסרַאק רעדָא ןעשזַאדנַאב

 ,טרעקרַאפ רָאנ ,ךיוב םעד ןעקירדּפָארַא טינ ןערָאט ןעכַאז יד טָא
 ןעומ ,ןעמעסרָאק אקוד ןעליוו סָאװ ןעיורפ יד .םהיא ןעביוהפיוא
 .ןעטסילאיצעּפס ןופ טכַאמעג ןעטעסרָאק-יטינריוטאמ עטסעב יד ןעגירק
 ,דניק םעד טינ ןעטאש ןוא םוג ץנאג ןעפלעה ןעטעסרַאק עכלעזַא טָא
 ,םינרָאג רעסעב .טםינ ןעגיוט עניליב יד רעבָא

 .גיטכיוו (ןאיצָאמ) עזייסרעטקע

 -ַאּפש ןהעג וצ ןעגיסעלכַאנרַאפ טינ רָאמ יורפ ערעגנַאװש יד
 ,גימכיוו זיא סָאד .רעדילג יד טימ גנוגעוואב ןעכַאמ וצ םוא ,ןעריצ
 -ריצ עטנוזעג א ףױא טלַאה סָאד .דניק ץרַאפ יא ,רהיא רַאפ יא
 ךיז זומ יז .טינ יז רָאט קרַאמש ךיז ןערעטַאמנָא רעבָא .עיצַאלוק
 סָאד .ןוז רעד ףיוא ןעציז ןהעז זומ יז .(99 לעטעלב) ןעצעזוצ טּפָא
 ,דניק ן'פיוא רהיא ךרוד ןוא ןיילַא רהיא ףיוא םוג םקריוו
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 .רניק רנוזעג ַא סױרַא טמוק סע
 טבעל ןוא גיטכיר טסע ,גונעג טהור יורפ ערעגנאווש יד ןעוו ,ָאזלא

 עטנעפעעג טיירב טימ טפָאלש) טפול רעשירפ ןיא טכַאנ ןוא גָאט
 טעוו דניק סָאד זא ,רעכיז ןייז יז געמ ,(רעטניוו ןוא רעמוז ,רעטסנעפ
 ראפ הכרב א ןייז טעװ ןעבעל ןייז ןוא ,שירפ ןוא טנוזעג ןעמוקסיורא
 .יאדוא דניק ן'ראפ ןוא ןערעטלע יד

 רָאפקָאד םוצ ןחענ וצ ןעוו
 ,תורצ עכילדיימסיוא טכייל ,עגיטסיזמוא ךס א ןעטיהראפ וצ םוא

 וצ ןהעג גנודניבראפ ןופ םינמס עטשרע יד ךָאנ דלאב יורפ א ףראד
 ןעמ םאוו ,טסואועג טינ ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמא .רָאטקָאד א

 - עצנאג יד טָא זא ,טביולנעג ןעמ טָאה ,טנייה רעכיז יוזא ןיוש טסייוו
 ייב ,םולשב ּפָא סע טהעג יורפ ןייא ייב .ךאז-קילג ַא זיא עטכישעג
 -רע רעד ןופ גנוסאּפפיוא רעטונג טימ טנייה רעבָא .טינ רעטייווצ א
 ןיא לייו .םולשב ןהעגּפָא ץלא ןעיורפ עלא ייב ןָאק ,טונימ רעטש
 טרימרָאפ יצ ,ןהעז רָאטקָאד רעד ןיוש ןָאק ןעכאוו רַאּפ עטשרע יד
 וו .זַא .א גיטכיר ירענישַאמ ס'עמַאמ רעד זיא יצ ,גיטכיר דניק סָאד ךיז
 .ןעטכירראפ וצ ץלא טייקגיניילק א רָאג סָאד זיא טייצ רעד טָא וצ ןוא

 ,ךָאטקָאד םוצ ןעטיזיוו יד

 ןעזייוו ךיז יורפ ערעגנַאװש יד זומ ןעטיזיוו עטשרע יד טָא ךָאנ
 .טלחעפאב רָאטקָאד רעד ןעוו רעדָא ,טַאנָאמ ןעדעי רָאטקַאד ן'ראפ
 סע .ןעגלָאפ טינ ןעמ רָאט תוצע (ס'הנכש) "סרענירָאד-טפקענ, רעד
 ךילנהעוועג רעבָא ,רעדניק ןהעצ טַאהעג רשפא ןיוש טָאה יז ,תמא זיא
 רעדייל ןעגיל ייז ןופ להָאצ עטסערג יד זא .ןעניפעגסיוא ןעמ ןָאק
 רעכייר, סרעטומ רעטרעיורטראפ רעייז טימ ןעמאזוצ ,םלוע-תיב ן'פיוא
 -לָאפ ןעמ ףראד ,רָאטקָאד םעד רָאנ ןוא ,רָאטקָאד םעד ."גנורהאפרע
 ןעמוק דניק ןוא רעטומ רעד ראפ ןעקילנמוא יד ןופ בלאה א לייוו ,ןעג
 ,טײקניסעלכַאנ ןוא טייהנעסיוומוא ןופ רָאנ

 ,לָאטיּפש א ןיא ןערעוו ןענעלעג

 -עג וצ זיא רעטומ רעדנעטראוורע ןא ראפ ץַאלּפ עטסעב סָאד
 -רָאעגנייא ץלא זיא טרָאד .לאטיּפש ןעטוג א ןיא דניק סָאד ןעריוב
 -אב יז טרעװ טרָאד .שינעהעשעג רעגיטכיוו רעד טםָא בילוצ טנעד
 -רָאפ ןוא טייקנייר רעטסערג רעד טימ ןעטרעּפסקע ןופ רָאנ טלעדנאה

 זיא ,ןייז וצ ףראד סע יוװ ,טינ טהעג סעּפע לאפ ןיא ןוא טייקניטכיז |
 .ץאלּפ ץפיוא ךיילג ןאראפ סריונ רעד טימ רָאטקָאד רעד

 ,םייח רעד ןיא ןערעוו ןעגעלעג אי ןיוש ןעוו
 ןערעוו ןעמונעג דניק סָאד שטָאכ לָאז ,םייה רעד ןיא אי ןיוש ןעוו |

 רעגימנייה ןופ טייקגיטכיזרָאפ רעגיטכיר רעד טימ .רָאטקָאד א ןופ



 105 רעדניק םורא

 םעוו ץלַא זא ,רעכיז טעמכ ןיוש ןעמ זיא ,טפאשנעסיוו רעשיניצידעמ
 -נאהאב גיטכיר ןעלעוו דניק סָאד יא ,עמַאמ יד יא ןוא טאלג ןהענּפָא
 ,ןעדײנשּפָא טכעלש ןעגעלפ םנירַאטעּפמיק רעטמנעזיומט .ןערעוו טלעד
 -ָאה סעקרַאשוקַא עגידטשרמולכ יד ןוא סעבאב עדנעסיוומוא יד לייוו
 ליפ ןוא ,טײקכילטרָאװטנַאראפ עטסנרע יד טָא ןעמונעג ךיז ףיוא ןעב
 רעבַא ,סעּפע עקַאט ןעסייוו ייז .ןעמוקעגסיורא ןופרעד זיא רעיורמ
 רעטנעזיױט .טייקגיטכעלש עכילגעמ ןעטיחראפ וצ םוא ,גונעג טינ
 ןעריובעג ץ'כָאנ דלַאב ייז טָאה ןעמ לייוו ,ןערעוו דנילב ןעגעלפ רעדניק
 ןעטלַאהעג טינ ןוא דיסע קירָאב טימ ךעלגיוא יד ןעשַאוועגסױא טינ

 .געמ עבכילטע עטשרע יד ןייר ייז

 .ךיוב ןופ ןעמוקסיורַא םייב

 ,טנוזעג ךעלעגיוא ס'דניק םעד ןענייז ןעמַאמ רעד ייב ךיוב ןיא
 טימ ןָא טפָא ךיז ייז ןעמענ ,לַאנַאק-טרובעג םעד גידנעמוקכרוד רעבָא
 -רַאפ וצ טינ גיטיונ ױזַא זיא םורָאד ןוא .ירוָאל .רד טגָאז ,ןעבָארקימ
 ,טסואוועג טינ סָאד ןעמ טָאה לָאמַא .ןעשַאוװסיוא ייז דלַאב ןוא ןעזָאל
 יז .ןעגָאז וצ ױזַא ,"ןערָאבעג ןופ דנילב , ןענייז ןעשנעמ ךס ַא ןוא
 רעדָא סעבָאב יד ןופ טייקדנילב רעד רעביא דנילב ,רעדייל ,ןענייז
 .םעקרָאשוקַא

 .ןעגיוא סדניק םעד |

 מרָאפ ךָאנ ןָאק ,טייקגימכיזרָאפ רעטשרע רעד טָא ךָאנ ןליפא
 -ראפ לייוו ,ךעלעגיוא ם'דניק םענעריובעגייינ ןטימ ןעפערט סעּפע
 ,טיור ןערעוו ךעלעגיוא יד ןוא ןיירא ןיהַא ןעמוק ןעבָארקימ ענעדייש
 -ענ א רָאנ ןוא ךאז עטסנרע ןא רהעז זיא סָאד .עידעטַאמ טימ רעדָא
 רָאטקָאד ַא טימ ןוא .ןעירטראּפנָא סָאד ןעמ ףרַאד רָאטקָאד ןעטינ

 .טלעדנַאהַאב גיטכיר ןעכאז ערעדנַא עלַא ךילנהעוועג ןיוש ןערשוו
 ,טינ יצ ,םייה רעד ןיא יִצ ,רָאטקָאד ַא רָאנ זיא ,ָאזלַא ,טַאר רעזנוא

 ךו ןעטיירנוצ םיינ
 ןעמאמ רעדנעטראוורע רעד רַאפ ךילדעש ןוא שירַאנ רהעז זיא סע

 רעד רַאפ סעקצַאצ ןעהענסיוא ןוא ןעהענ ןיא ןעכַאװ ןעגנערבראפ וצ
 יז זַא ,גיטכיוו דניק ן'רַאפ ןוא רהיא רַאפ זיא סע .יבייב רעדנעמוק
 ענעדלָאג יד ןעננילש ןוא טפול רעד ףיוא ןעציז רהעמ רעסעב לָאז
 -בַאמש טימ ןעגיוא יד ןעמענסיורא ךיז רעדייא ,ןוז רעד ןופ ןעלחארטש
 עטנעגילעטינא עגיטנייה .טינ ןעצונ םוש ןייק ןעגנערב סָאװ ,סעט
 טייקכילצינ ןוא םייקכַאפנייא זַא ,רעגיימש א ןעמונעגנָא ןעבָאה ןעיורפ
 סעקצַאצ ןופ עדָאמ יד ןעפרַָאװראפ ןעבָאה ןוא ,ץלַא רעביא טגייטש
 טימ ,רומינראג ןעמסכאפנייא םעד ןעכַאמ ייז .יבייב רעיינ רעד רַאפ
 ןוא ,טייקכילצינ ןוא טייקכילמעווקאב וצ טייקמאזקרעמּפיוא רעד
 ,רהעמ טינ רעטייוו
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 .דניק ןראפ ןעטײרגנָא זומ ןעמ סָאװ

  ,לָאװמױב בלַאה ןוא לָאװ בלאה ,ךעלעדמעה עמַארג יירד (1
 ןייא טינ ןעפיול עכלעזא טָא .ערעווש ןייק טינ

 ףיוא ןעמינשוצ ,לענאלפ ןעסייוו דראי לעטרעפייירד עגרַאק ַא (2
 ,ןעמיוזרַאפ םינ ייז ףרַאד ןעמ .רעדנעב-ךיוב יירד רַאפ ןעסַאּפ יירד
 .עלעכייב ס'דניק ץפיוא ןעסערּפ טינ ןעלָאז ייז םוא

 טםינ ,(ךעלעדיילק עבלַאה) סטריוקס ענעלענַאלּפ עסייוו יירד (8
 ייז .םיירב יד סעשטניא ריפ לעטרַאנ ַא טימ טכַאמעג ןוא גנַאל וצ
 .ןעלקיוואוצמורא דניק סָאד טכייל ןייז לָאז סע זַא ,ןעפָא ןעזָאל ןעמ געמ
 םרַאד לעטרַאג ם'נופ סָאּפ רעד .טינ ןיוש ןעמ ףרַאד סטוָאקיטעּפ ןייק
 .דניק סָאד ןעמענמורא טונ לָאז סע זא ,רעננעל ןייז

 ןופ ןָאטוצנָא ףיוא (ךעלעדיילק) סעקסערד עסייוו סקעז ַא (4
 -ראפ ךיז ןוא ןעפָא ןעצנאנ ןיא ןעטנוא ןופ ןייז ןעפרַאד ייז .ןעביוא
 ןעמ ןָאק רעטעּפש  .גייצ ןעסייוו ןופ עלעּפענק ךאלפ ַא טימ ןעיליּפש
 יו לייוו ,גנַאל וצ ןייז טינ לָאז ךַאז ןייק רעבָא .ןעהענפיונוצ ייז
 -ץגסיוא טייהשנעמ רעד ןופ םיאנוש יד רָאנ ןעבָאה ,טגנָאז ילייוו .רד
 רָאּפ א ןיא :יבייב רענעריובעגנ יינ א ראפ רעדיילק עננַאל טכארט
 ןעלעוו וצ ןָא לעשנעמ רעניילק רעד ןיוש ךיז טביוה םורא ןעכָאװ
 ןוא סעטַאמש יד ןעמוק ַאט ,ךעלסיפ ןוא ךעלטנעה יד טימ ןערהיר
 | .רעדילג יד טָא ןופ זייסרעפקע יד טרעטש סָאד .טינ ןעזָאל

 -ךעטַאק ןעכייוו ןופ ךעלַאנָאמיק רעדָא רעדמעה:טכַאנ יירד (
 ןעפָא ןייז ךיוא ןעפראד ייז רעבָא ,רעגנעל ןייז ןעגעמ ייז .לענאלפ
 רעד ןופ ןָאטנָא סָאד ךאפנייא ןעכַאמ וצ טפלעה סָאד .ןעטנוא ןופ
 .ןערעוו וצ סָאנ ןופ טיהרַאפ עקַאט ןערעוו רעדיילק יד ןוא ,יבייב

 "עב ץלַא רהעמ סָאװ ,ןעכַאז יד טָא .(ךעלעדניוו) סרעּפיַאד (6

 "יא םדריוב , יד .ןעבָאה ןעמ ףרַאד ןעצוט יירד ַא שטָאכ .רעפ
 -נעטש ךיז ןעטלַאה ייז .דעלעדניוו יד טָא רַאפ טוג רהעז זיא הרוחס
 ןעטַאק רעד יוו ,טלעגרַאפ ןוא טעוועטרַאהראפ טינ ןערעוו ןוא ךייוו גיד
 ,םוג זיא רעּפייד ןעטשרעטנוא םעד ףיוא רעּפיײד רעבַאר א .לענאלפ
 ,הביס ַא טיחראפ סָאד .ןעסיורד ןיא דניק סָאד טגָארט ןעמ ןעוו

 זַא ,רעדעי ךָאד טסייוו ךעלערדלָאק ענעלענַאלּפ יירד-ייוצ ַא (
 : .םײקבָארג רעגיבלעז רעד ןופ ןייז ייז ןעלָאז .ףרַאד ןעמ

 "יונ עטשרע יד סיוועג ךָאד ןענייז ךעלעקעז עטקירטשעג ,ונ (86
 ,טייקניט

 .(ךאלעדניוו) סרעּפייד

 ןופ סרעּפיײד עגנַאל עלָאמש יד ןופ רעסעב ןעטלַאה סעמַאמ ליפ
 ,עלַאמש יד .עגיכעקע-ריפ עטיירב יד ןופ יוװ ,(עקיּפ) "יא םדריוב,
 סָאד םורא ייז ןעמענ ךָאנרעד ןוא ןעייווצ ןיא ףיונוצ ךיז ןעגעל עגנַאל
 סע יװ ,עלעכייב םורא עטַאמש ךס ןייק ָאמינ זיא סע זַא ,ױזַא דניק
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 -ניא 20 8 ןעמוק ייז .עגיכעקע-ריפ יד ןעיליּפשראפ ץכַאנ טרעוו
 גנעל יד טעשטניא 40 8 ןעכַאמ ייז ףרַאד ןעמ ןוא טיירב יד םעשט
 | .ןעייווצ ןיא ןעגעלוצפיונוצ ייז ףיוא

 .(עשילגנע) סעקליּפש טייחרעכיז

 -לַאה נידנעמש ףרַאד ןעמ .ןעלהעפ טינ רָאט לעקיטרַא רעד טָא
 ,זיױה ןיא סעקליּפש עטסקראטש ,עטסעב יד ןופ ןעצוט עכילטע ןעט
 ,טכייל ךיז ןענעפע וצ טינ רעכיז ןענייז עטוג יד

 .ןעטייקניטיונ ערעדנַא
 קירָאב ,ןילעזאוו רעסייו לעשעלפ א טײרגעגנָא ןייז ןעזומ סע

 ,עטַאװ:קײטּפַא ענייר לעקעּפ א ,רעדױּפ םוקלַאמ עלעטסעק ַא ,דיסע

 .וו .זַא .א געב-רעבָאר רעטָאומאה א ,עלענַאװ א

 .לָאטיּפש ןיא טינ ןעוו ,ןעטײרגוצנָא סָאװ
 -אב ךיז ןעטלָאװ ,םייח רעד ןיא ןענעלעג ןערעוו סָאװ ,ןעיורפ יד

 לָאמא .גנוריסַאּפ רעניטכיו רעד וצ ןעטיירנוצ טפרַאדעג סנעטייצ
 ןָאק ָאמ ,טעטראוורע טָאה ןעמ יו ,רעחירפ ךס ַא טמוק יז זַא ,טפערט
 ןעוו ,זיא םָאד טייקכילמענעגנַאמוא ןַא ךאפ סָאװ ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ
 טפראדעג טלָאוװ יורפ ערעגנַאװש עדעי .טיירגענוצ טינ זיא ךאז ןייק
 ןעפיוק ןָאק ןעמ עכלעוו ,"לעטסעק יטינרוטַאמ , ןעגיטראפ א ןעטײרגנַא
 ןַאק ןעמ רעבָא ,טגרָאזרַאפ ןיוש זיא ץלַא ואוו ןוא ןעטיילק יד ןיא
 .לעטסעק אזא ןעלעטשפיונוצ ןיילַא

 .לעטסעק ןיא ןעטיירגוצנָא סָאװ

 רעד רַאפ םישדח ייווצ א עבאנפױא רעד טָא וצ ךיז טמענ ןעמ
 ריפ שטָאכ ןיירא טנעל ןעמ ואוו ,לעטסעק א ןָא טקַאּפ ןעמ ןוא טייצ
 ידנַאה ןעצוט בלַאה א ,ךעלכיצ רָאּפ ַא ,רעכילייל עטסערּפעגסיױא
 -שַאוו ייווצ ,ןירָאמעּפמיק רעד רַאפ רעדמעה-טכַאנ ייווצ ַא ,רעכיט
 -רעבָאר א ,ףייז עסייוו ערעדנַא רעדָא ףייז ליטסַאק קיטש ַא ,סטאלק

 לענַאלפןעטַאק ,סדעּפ ןעכַאמ וצ ףיוא עטַאװ ןוא זָאנ ךס א ,ךאלייל
 וו .זַא .א סרעדניב-ךיוב ףיוא

 קיטש א ןעטײרננַָא ןעמ נעמ ךעליײל-רעבָאר ם'נופ ץַאלּפ ץ'פיוא
 ןעסייו דרַאי עכילטע ןעטיירגוצנָא טוג זיא סע .טָאלקליוא םעיינ
 -רַאפ ןוא ןענעקירטסיוא ,ןעכָאקסיוא טונ רעהירפ סָאד ,לענאלפ ןעטַאק
 םעטַאמש םתפס יו רעסעב זיא סָאד .ךאז רענייר רהעז ַא ןיא ןעלקיוו
 .עגאל רעד טָא ןיא

 ,לָאסיײל לעשעלפ 8 ןערעוו טגעלעגניירא לעטסעק ןיא ףרַאד ךיוא
 לָאז סע זַא ,ניטכיוו רהעז זיא סע .רעדױּפ דיסע קירָאב עלעדוּפ ַא
 א ןוא נעב רעטַאו:טַאה א ,ןעּפדעב א ןעניפעג ךיוא טרָאד ךיז
 םניפ יטפייס ןוא ןילעזעוו עסייוו עלעשעלפ ַא ,(שזדניריס) רעצירּפש
 .עטַאװ:קײטּפַא טנופ רעצנַאנ ַא ןוא
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 רניק ענעריונעג יינ סָאד (2
 .גנולדנַאהַאב עטשרע

 ענעריובעגיינ סָאד ןעלדנַאהַאב וצ יו טסייוו רָאמקַאד רעטינעג ַא
 ןענַאק סָאװ ,םיללכ עכילטע ןעמײדנָא טרָאפ ָאד רימ ןעזומ ךָאד .דניק
 רָאטקָאד ןייק ואוו ,ןעלקניוו ענעפרָאװראפ ןיא ןעמוק ץונדוצ לָאמַא
 ןעדײנשּפָא ץבָאנ דניק םעד ןעמ זומ עמשרע סָאד .ַאטינ טרָאפ זיא
 טוט .דיסע קירָאב טימ ךעלגיוא יד ןעשאווסיוא דלַאב לעּפָאנ םעד
 טנעה ענייר טימ ןעמונעגנָא עטַאװ-קיײטּפַא לעקיטש ןייר ַא טימ סָאד
 טימ ךָאנרעד ןוא ףייז טימ ןעשַאװעגּפָא טוג רעהירפ טָאה ןעמ עכלעוו

 ןעכיורב טינ עמַאװ לעקימש סָאד ןעמ רָאט לָאמ ןייק .דיסע קירָאב
 ןוא ,ןיירא רעייפ ןיא ןעפרָאװעגקעװַא ןוא טשיוועגסיוא --- לָאמ ייווצ
 -עלב) דיסע קירָאב ןיא ןעקנוטוצנייא ףיוא לעקיטש שירפ ַא ןעמונעג
 .(144 לעט

 רָאב עטשרע ס'דניק םעד טייקטעפ
 -רעביא טוג רָאנ געט עטשרע יד ןעמ זומ דניק ענעריובענ-יינ סָאד

 ןוא לעכעליימ סָאד .ןעדָאב טינ ןוא ןילעזַאװ רעדָא לייא טימ ןערימש

 יו ,דיסע קירָאב טימ ןערעוו ןעשַאוװעגסױא טוג ןעזומ ךעלעגיוא יד

 ןערעוו ןַאטעגנָא ףרַאד לעשנעמ סָאד טָא ןוא ,רעהירפ טגָאזעג ןיוש

 8 טימ ןערעוװ ןעדנובעגנייא ףרַאד עלעכייב סָאד ;עלעדמעה א ןיא

 ןעפלעה עקַאט ןוא םירָאװ סע ןעטלַאה וצ םוא ,דנַאב םענעלענַאלּפ

 דלַאב ןעזומ ךעלעסיפ יד .ןערעוו וצ טלייהראפ טכייל לעקיּפוּפ םעד

 רעּפייד ַא ,(סיטוב) ךעלעקעז עטקירטשעג ןיא ןערעוו טקורעגניירא

 לערעֿפרעק ןופ קלח ןעטשרעטנוא םעד ןעמענמורא ךילריטַאנ ףראד

 ףיוא ןערעוו ןָאטעגנָא ףראד עלענַאמיק רעדָא עלעדיילק םירָאװ ַא ןוא

 םעד טָא ןעמ ףרַאד ןַאד ןוא ,לערעּפרעק ןופ קלח ןעטשרעביוא םעד

 / .לעכערדלָאק םירַאװ ַא ןיא ןעלקיוונייא ןַאמ-חרבח

 .ןעדָאב טינ םורָאװ

 עלעּפָאנ רעד זיב ,ןעבעג וצ דניק םעד םוג זיא דָאב עמעפ אזא

 לייו ,טלייהראפ םיױא ןיוש טהעז םורא ץלַא ןוא טראדרַאּפ טרעוו

 זיא טייקטיור עטסעדנימ יד ןעוו רעדָא ,ןעּפָא ךָאנ זיא דנואוו יד ןעוו

 ךָאד זיא רעסַאװ סָאד .רעטַאװ טימ ןעריקיזיר טינ ןעמ רָאט ,ןַארַאפ

 סעדעי יו ,ןעבַארקימ ךס ַא טימ םיוועג זיא ןוא טריזילירעטס טינ

 ,הנכס ַא ןַארַאפ זיא םע זַא ,ןיוש ךָאד ןעמ טהעטשרַאפ ָאט .רעסַאוװ

 -םעפ יד ןוא .תורצ ןעכַאמנָא ןוא ןעמוקניירא ןענָאק ןעבָארקימ זַא |

 ,(ליוא ווילָא) ליוא ץנַאװָארּפ ךָאנ זיא סָאד ןעוו טּפיוהרעביא ,טייק

 טפלעה סָאד זַא ,ןעביולג םירױטקָאד ליפ .דניק ץ'רַאפ טנוזעג זיא

 רעד ּפָא טוג ךיז טגינייר טייקטעפ רעד ןופ .ןעסקַאװ וצ דניק םעד
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 -ַאמ רעד ןיא טקעדאב זיא דניק סָאד ןעכלעוו טימ ,לאירעטַאמ-"זעק,
 | .ךיוב ם'עמ

 .ןעסיוו וצ סעמַאמ עשידנעלסיוא עגינייא רַאפ םוג
 זַא ,ןעלהעצרעד טינ םענייק ןיוש ןעמ ףראד אקירעמַא ןיא ָאד = |
 ןופ ןיוש זיא ןעכַָאװ סקעז עטשרע יד דניק ַא ןעוועּפמערק ןוא ןעלקיוו
 רימ יװ ןָא דלַאב דניק סָאד ןעמ טוט ָאד .ןערָאװעג ןעפרָאוװראפ גנַאל
 ערעדנַא ןיא ןוא דנַאלסור ,עינעמור ןיא רעבָא .טנעכערעגסיוא ןעבָאה
 -ניק ענעריובעג-יינ רעדייל ךָאנ ןעמ טרעטַאמ רעדנעל ענענַאטשעגּפָא
 ,ייז ןעמ טלַאה ךָאנרעד ןוא ,ןערונש-לעקיוו ןוא ךעלעדניוו טימ רעד
 סרעּפייד ןהָא ןוא ךעלסיפ עטעקַאנ טימ ןהענוצמורא ןָא ןעביוה ייז זיב
 ןענייז ךעלרעדניק יד .ןעּפַאל לעקימש ַא טימ טלעקיוועגמורא רָאנ

 סָאד טָאה ןירעביירש יד יו ,טצענראפ ןוא ןעיורפרַאפ ,יולב גידנעטש |
 -רעד טרָאד טָאה יז ןעוו ןוא .טניואוועגייב קירוצ גנַאל טינ ָאד ןײלַא
 ןעמ טָאה ,דניק ןעריוכעג סָאװ:-רָאנ ַא ןָא םוט ןעמ ױזַא יו ,טלהעצ
 רהעז ןעמוקעגסיוא טייל יד זיא סע .רעטכעלעג ןופ טעשטַאקעג ךיז
 טרעװ רע .םעװעּפמערקעגנייא טינ דניק א ןעזָאל וצ רָאג ערקירּפ
 ןַאטנָא רָאנ לעציּפ ַאזַא ןוא  .ייז ןעביולג -- ! ןופרעד עקילַאק ַא ךָאד
 .שימָאק רהעז ןהעזעגסיוא ייז ייב טָאה סָאד !שנעמ ענלָאּפ ַא יו
 -עג ןעטלָאװ ייז ןעוו ,טניױטשעג םתסח ןמ ןעטלָאװ סעמַאמ יד טָא
 ןעסיורד ןיא םיבייב עטסנעלק יד ןעמ טרהיפ זנוא ייב ָאד יוו ןהעז
 -רעסַאװ םייה א עלעגעוו ןיא גידנעגעלניירא ,ןעטלעק עטסערג יד ןיא
 ףיוא ןוא םירַאו רעד ןיא ,דניק סָאד ןוא ,ךעלעסיפ ם'דניק םוצ געב
 ףיוא יו טסקַאװ ןוא ל'כאלמ גנוי ַא יו טפָאלש ,טפול רעשירפ רעד
 | .ןעווייה

 .דָאב רעמעפ רעד רָאנ
 דניק סָאד ןעוו ,דָאב רעמעפ רעטשרע רעד ךָאנ ןוא טרובעג ץ'כָאנ

  ףךעלעפעל ייווצ ַא לעכליימ ןיא ןיירא םהיא טסיג ,ןָאטעגנָא ןיוש זיא
 -נָא עקַאט ןוא עלעזלעה סָאד ןעשַאוואוצסיוא ףיוא רעסַאװ עמירַאװ -

 ,רעקוצ ןייק ןעגעלוצוצ טינ ךיז םיה רעבָא .עלעגעמ עגידעל סָאד ןעליפ
 -כער רעד ףיוא קעװַא דניק סָאד טנעל .םּפמערק םע טגירק םעד ןופ
 רעסַאוװ-םייח א ךעלסיפ יד וצ וצ טגעל ,ןייא םוג סע טקעד ,טייז רעט
 דניק סָאד ןוא ,לע'מינּפ סָאד טינ ,עלעּפעק סָאד רעביא טקעד ןוא געב
 שאלפ 8 ןעמ טנעל רעמָאמט .העש עכילטע ןעפָאלשקעװַא ױזַא טעוו
 םינ ךיז ןעלָאז יז ז8 ,רעלעסיפ יד ןעצישאב ןעמ ףראד ,רעסַאװ עסייה
 .ןעהירבּפָא

 .טרַאדרַאפ ןיוש זיא עלעּפָאנ סָאד ןעוו

 -ַאוװ ןופ דָאב א ןעבעג ןעבױהנָא יבייב רעד ןיוש ןעמ געמ טציא
 רעסַאװ עמירַאװ לעסיבַא ןעסיגוצנָא זיא ןַאלּפ רעטסעב רעד .רעס
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 ףיוא ןוא ,ךומנאה ןעשיקרעט ןעבָארג 8 ןעגעלניירא ןוא עלענַאװ ןיא
 ןעקערשרעד טינ ךיז לָאז סע ,םַאזגנַאל דניק סָאד ןעגעלפיורא םהיא
 דניק א טיג ןעמ ןעוו .רעסַאװ רהעמ ןעסיגוצ זייווכעלסיב ןַאד ןוא
 -ּפַא ןַא לָאמַא סע טגירק ,רעסַאװ ךס ַא ןיא ןיירא געל ַא גנולצולּפ

 טינ האנה ןייק לָאמ ןייק ןַאד ןיוש טָאה סע ןוא רעסַאװ םוצ סיומש |
 טגנערב ןעדָאב ַאזַא ןוא ;םעװעדלַאװג ןוא טיירש ןוא ןעדָאב ם'נופ
 -עגקעװַא טושּפ דניק םעד ןופ טָאה ןעמ .טינ ןעצונ ןייק דניק םעד
  .רעּפרעק םעד טיג דָאב ץמירַאו 8 סָאװ ,ןענינענרַאפ םעד טביור

 ףייז ליטסאק עטוג .ןעכורעג םוש ןהָא ,ףייז עסייוו עטוג טכיורבעג
 | .םענעגנַא זיא

 דניק עלעציפ א ייב פָאלש רעד
 גיצנאווצ ןעפָאלש םישדח יירד זיב זומ דניק ענעריובעג יינ סָאד

 םישדח סקעז ייב ןוא רעגידעכאו רע טרעוו םעד ךָאנ .גָאט ַא העש
 העש ייווצ וצ ןוא טכַאנייב העש ףלעווצ ןעפָאלש דניק ַא ןיוש ףראד
 ןערעכיזראפ וצ ןעלטימ עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא .גָאמ ןיא לָאמ ייווצ
 טינ ןוא ןעּפָאלש גונעג זיא דניק ַא ייב םעטסיס-ןעוורענ עקרַאטש ַא
 -עג ןופ זַא ,גיטכיו רהעז זיא םורַאד ןוא .ףָאלש רעטרעטשוצ ןייק
 ךיז ןערהיר סָאד זַא ,עלעטעב ןעגייא ןייז ןעבַאה דניק א לָאז ןַא ןעריוב
 .ןעקעוופיוא טינ םהיא לָאז ןעמייווצ ַא ןופ

 .גיטכיוו ןיײלַא ןעפַאלש

 לָאז רע זא ,ןעפָאלש ןיילא דניק ןעריובעג .יינ 8 זומ םעד ץוחַא
 ןענייז ,טלהעצרעד ירוָאל .רד יו לייוו ,ןעבעל ץטימ טרעכיזרַאפ ןייז
 גיצניינ ןערָאװעג טקיטשרעד רהָאי ןייא ןיא ,אווָאייא ,ןיַאמ-עד ןיא
 ןיא טקירדעגוצ ייז ןעבָאה ייז .סעמַאמ ענעגייא ערעייז ןופ םיבייב
 -כענ רעד ןופ טרעטַאמעגסױא טוג ךעבענ םתסה ןמ גידנעייז ,ףָאלש
 .טייברַא רעניט

 .ןעטייהניואווענ ףָאלש עטוג

 :םָאד טָא טגָאז ,טסילאיצעּפס:רעדניק רעד ,טלָאה .רד
 ןעמ זומ ףָאלש ןופ ןעטייחניואוועג עגיסעמלעגער דניק 8 ןעבעג,

 םהיא ףרַאד ןעמ .ןעבעל ןייז ןופ טונימ רעטשרע רעד ןופ ןעבױהנָא
 םהיא ןוא ,טינ ךָאנ טּפָאלש רע ןעוו וליּפַא ,עלעטעב ןיא ןעגעלניירא
 -םיירטרעטנוא ,ןעלקָאש .ןערעוו וצ ןעפָאלשטנא ןײלא ןעניואוועגנייא
 ןענייז ןעפעלשוצנייא םהיא ףיוא ןעלטימ ערעדנַא עלא יד ןוא ןעל
 טסורב רעד טימ ןעפעלשנייא םינ ךיוא דניק ַא רָאמ ןעמ .ךילדעש
 ךילרהעפעג טושּפ זיא רעייפיסעּפ רעד .ליומ ןיא לעּפינ ץטימ רעדָא
 .רעטומ רעד ןופ ץנענילעטניא רעד רַאפ עדנַאש א ןוא
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 .דניק ַא ייב ּפָאלש רעד
 ם'דניק םעד ןעיובוצפיוא ףיוא לעטימ ס'רוטַאנ רעד זיא ףָאלש רעד

 -רעק םעד ןעפלעהרעטנוא ףרַאד רע רעכלעוו טימ ,(תוחכ) עיגרענע
 ךיז טלעמש לעסעג .רד .סקואוו ןעלענש רעייז ןיא חומ םעד ןוא רעּפ
 ןעטנוזעג ךס א ןעבָאה זומ דניק ַא זַא ,טקַאפ םעד ףיוא ּפָא קרַאטש
 םעד ןופ ןוא ךראמ ןופ סקואוו רעד לייוו ,ףָאלש ןעטרעטשוצ טינ ןוא
 רעלענש ךס ַא רהָאי ףניפ עטשרע יד ןיא ןָא טהעג רעּפרעק ןעגירעביא
 .ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי ערעטעּפש ערעדנַא עכלעוו דנעגריא ןיא יוו !

 טנעמאדנופ םעד קעוַא רע טגעל ןערהָאי-טייחדניק עטשרע יד טָא ןיא
 מנַאז םאהט .רד ןוא .טייקטנוזעג-ךראמ ןוא ןעטייקגיהעפיּפָאק יד ןופ
 ךאזרוא יד ןייז טפָא ןָאק דניק א ייב ףָאלש גונענ טינ זַא ,טושּפ
 םינ ןליפַא ןוא ןעלהיפעג יד ןיא סנַאלַאב ןעטכעלש ַא ןופ רעטעּפש
 ,ךיוא ןעקנעד ןעשיגָאל ,ןעגיטכיר

 -ץגנייא ןענייז ןעמייהניואוועג-ףָאלש עניסעמלענער ,עטוג ןעוו,
 רהעז מימרעד ןעמ טרָאּפשראּפ , ,רע טגָאז ,"טייהדניק רעד ןיא טלעטש
 יד ןופ ךס ַא ןעשנעמ םענעסקַאװרעד ןיוש ,ןעגידרעטעּפש םעד טּפָא
 -עג טנייה ןענייז ןעשנעמ ליפ ױזַא עכלעוו טימ ,תורצ ענינעי
 ןענָאק טינ) טייקגיזָאלּפָאלש ןופ ןעשינרעטַאמ יד ,ךילמענ -- טּפָארטש
 -גיסעלכַאנ רעגידרעהירפ רעד ןופ ךילנהעוועג טמוק עכלעוו ,(ןעפָאלש
 .ןעפָאלש ןופ ןינע ןיא ןערעטלע יד ןופ טייק

 .ףָאלש גינעוו רעביא רשפא

 ןעמייהקנארק-ןעוורענ עליפ זַא ,עזייוואב גונעג ןַארַאפ זיא סע
 .,ףָאלש ןעמרעטשוצ ןופ ןוא ןעּפָאלש גינעוו ןופ טַאטלוזער רעד ןענייז
 ,ןעפַאלשעג גונעג טינ ןערהָאי ענייז עלא ןיא זיא סםָאװ ,שנעמ ַא ןעוו
 טינ ךָאנ רע זיא ךָאד ,קנארק סיוא טינ קוקסיוא ן'פיוא וליּפַא טהעז
 ,רעטעּפש ףיוא טנערָאװאב

 רעסיורג א זַא ,טקאפ רעגירעיורמ רעד טנאקאב טינ זיא ןעמעוו
 -רַאפ ןערָאװעג ןענייז סעמרומ יד ןופ רעניואוואב יד ןופ טנעצָארּפ
 -ריב רעכילנהעוועג ַא ךיז טכַאד טֶא .ןעוורענ ערעייז רעביא רעכערב
 עדנוקעס א ןיא רעבָא ,שנעמ רעדנעביל א ךָאנ רשפא ןוא ,עלַא יו ,רעג
 יד ךיז ןעבָאה ,גנושיוטנע רעדָא ,גנוגערפיוא רעטעטרַאװרעמוא ןופ
 ןוא ,טנאה רעד וצ טמוק רעסעמ ַא ,רעװלָאװער ַא ,טכָאקוצ ןעוורענ
 א טימ רעכערברַאפ רעמעטראװרעמוא ןַא ךייא רַאפ טהעטש טָא
 .עילימַאפ ןייז רַאפ ןוא ןילַא ךיז רַאפ ןעבעל םענעכָארבוצ

 .רעהירפ רַאפ דניק סָאד ץרטפיּפָארא
 רעד רַאפ ערעשטעוו רעד טימ טגימפעשאב זיא סָאװ ,רעטומ יד

 -עלב ףױא .דניק סָאד ןעדנעטַא ץלַא רַאפ רעהירפ ףרַאד ,עילימַאפ
 -ץגנָא דניק סָאד זומ טכַאנרַאפ רעגייזא 6 זא ,רימ ןעזייוו 7 לעט
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 רעד ףיוא ןיירא עלעטעב ןיא ןחעג םע זומ םעד ךָאנ .ןערעוו ןעניוז
 -ניירא סָאד ןעמ ףראד ,טינ ךָאנ סע טּפָאלש רעמָאט .טכַאנ רעצנַאנ

 טַא וצ ןערעוו טניואוועג לָאז סע זַא ,ייס יו ייס עלעטעב ןיא ןענעל
 .ןעפָאלשנייא ןיילא ןיוש טעוװו סע .רעגייטש םעד

 .םייצ רעד וצ ןעּפָאלש

 םיורנ טימ ןערעוו טיהעגּפָא זומ ןעפָאלש ןעגעל ןיא טייקכילטקניפ
 ,ךילטקניּפ ןייז טינ דניק ןץ'טימ ןַאק ןעמ ןעוו ,טייהקנארק ןיא .,הימ
 / רעבָא ,ןעסירעגרעביא ךילריטַאנ דניק םייב טייהניואוועג יד טָא טרעוו
 -נָא רעדיו ןעמ זומ ,טנוזעג קירוצ טרעוו דניק סָאד יוװ דלַאב ױזַא
 רעטלעטשענּפָא רעד וצ ןהעג ןעפָאלש ןופ טייקכילטקניּפ יד ןעביוה
 | .טייצ

 .ףַאלש ן'רַאפ ּפָא טשירפ

 יץ/נּפָא ןעפראד ,הירפ רעד ןיא ןעדָאבעג ןערעוו סָאװ ,רעדניק יד
 םעד טשיוו) ּפָא ייז טשזדנַאּפס .ףָאלש-טכַאנ ן'ראפ ןערעוו טשירפ
 יז טוט ;(לעכיט רעדָא םָאוװש רעסַאנ ,רעמירַאוװ ַא טימ ּפָא רעּפרעק
 יז ;טנַאװעגמעב עשירפ ףיוא ייז טגעל ןוא שעוװ-טכַאנ עשירפ ןָא
 | ,ףָאלש ןערעסעב ַא טימ רָאנ ןַאד ןעפָאלש

 רעמעּפש וליפא גיטכיוו ףָאלש
 סקעז זיב .ה .ד ,ןיירא לוקס ןיא ןהעג ןָא ןיוש טביוה דניק ַא זיב

 -ייב העש ןהעצ שמטָאכ ,גָאט א העש ףלעווצ ןעפָאלש רע ףראד ,רהָאי
 ןערישזנארא ױזַא ןעזומ ןערעמלע יד  .גָאטייב העש ייווצ ַא ןוא טכַאנ
 .טינ לָאז זיוה ןיא גנוגערפיוא ,שיורעג ןייק זַא ,ןעבעל ןעגייא רעייז
 ףָאלש רעייז זַא ןוא ,ןעּפָאלש הירפראפ ןהענ וצ רעדניק יד ןערעטש

 רעדניק ייב ןעמייהקנארק ליפ לייו .ןערעוו ןעטלאהעג גילייה לָאז
 רַאפרעד ,םעטסיס-ךעװרענ רעטכעלש ַא ןופ טאטלוזער רעד ןענייז
 ףרַאד ןעמ ,ךילריטַאנ .ךַאזרקפח א ןעוועג זיא ףָאלש רעייז לייוו
 טכער א ןעבָאה רעדניק יד רעבָא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןהענמורא טיני
 -לַאהרעטנוא עטפָא טימ ףָאלש רעייז ןיא ןערעוו וצ טרעטשעג טינ
 ןעומ ןעמַאנסױא .וו .זַא .א סיטרַאּפידרַאק טימ ,זיוה ןיא ןעגנומ
 .ןעטלעז רעבָא ,ןייז ךילריטַאנ

 .ףָאלש נָאט רעד

 רעגייזַא סנייא ןופ רעטעּפש טינ ןייז ףראד ףָאלש-גָאמ ס'דניק ַא
 וצ גירעפעלש טייצ גונעג רע טָאה ןַאד .יירד זיב יו רעגנעל טינ ןוא
 טינ ,טכַאןעביז םורא -- טנעװָא ןיא .הירפ ןעפָאלש ןהעג ןוא ןערעוו
 .רעדניק עגנוי רַאפ רעסעב זיא ןעביז בלאה .רעטעּפש

 רעד וצ טנעהָאנ וצ ןייז טינ רָאט ןעּפַאלש לָאמ עטייווצ סָאד
 ןייז וצ טנעװָא ןיא ןעפָאלש ןהעג ןענָאק לָאז דניק סָאד זַא ,טכַאנ
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 םעד ןיא גידלוש ןענייז סעמַאמ ליפ .העש רעטלעטשענּפָא-גנערטש
 ןעוו ןעפָאלש דניק סָאד גידנעגעל ,ּפיצנירּפ םעד טָא ןעניסעלכַאנרַאֿפ
 ןיא טעּפש ןעפָאלש דניק סָאד טהעג ךָאנרעד .סיוא רהיא טמוק סע
 .ןעפָאלשנייא טינ גנַאל רשפא ןָאק ןוא ,םעטנערעגפיוא ןַא ,טנעווַא

 .ןייא רעלענש טפָאלש

 טנעל ןעמ ןעמעוו םסיבייב יד זַא ,ןערָאװעג ןעזיוורעד זיא םע
 יד טָא יו ןייא רעלענש ןעפָאלש ,ןיירא לעטעב ןיא גיחור קעוװַא
 טלעסיירטעג ,טלעקָאשעג טייחניואוועג יד טינ ןעמ עכלעוו ,םיבייב
 רעגינעוו סָאװ ןוא טימרעד ןעטלַאה ךיז רעגינעוו סָאװ .ןערעוו וצ
 ,רעסעב ץלא ,סע ןעּפעשט

 .עמַאמ יד ןהעז טינ רָאט
 ץעגנוי יד ןעגעלקעוא דלאב עמַאמ יד ףראד ,ןעװעדָאהנָא ן'כָאנ

 דלַאב ךיז ןוא רעמיצ םעלעקנוט ,להיק ַא ןיא ,עלעטעב ןיא יבייב
 -עג טרעוו ןַאמ-חרבח רעגנוי רעד .ריט יד ןעכַאמרַאפ ןוא ןהעגסיורא
 ןעוו רעבָא .סיוא טינ םהיא טכַאמ םע ןוא גנונדרָא ַאזַא וצ טניואוו
 ןערעדָאפ ןָא דלַאב סָאד רע טביוה ,םהיא ןעבענ ךיז טצעז עמַאמ יד
 -עפעלש יד ןײלַא ךיז ייב טםרעדורוצ ןוא טלעוו יד טיירשראפ ןוא
 | .טייקגיר

 .רהעמ םהיא ןעמענ םינ ןיוש

 ןעמ רָאט ,ןעּפָאלש עלעטעב ןיא דניק סָאד ןיוש טגעל ןעמ יוװ ױזַא
 זױלב םהיא ףרַאד ןעמ .ןעגרָאמ זיב ןעמענסיורא טינ ןיוש םהיא
 עג םרעוװ רע .רהעמ טםינ רעבָא ,קנורט ַא ןעבעג םחיא ,ןעדנעטַא

 | .ןעדירפוצ ץנַאג טביילב ןוא טניואוו !

 .ןיילַא ןעפָאלש

 וצ ןעניואוועגוצנייא דניק סָאד טביוה ןַא גָאט ןעטשרע םעד ןופ
 ינ םהיא ןופ םעוו רהיא ןוא ,טסורב רעד ייב טינ ןוא ןײלַא ןעפָאלש
 ,ןעמייק ףיוא יוװ ךייא טלַאה סָאװ ,ןַאריט ןעשיטסיאָאגע םעד ןעכַאמ
 ,ןעטלַאה ךיז טזומ רהיא ןוא שרעדנַא ץעגרע ןייז טּפרַאד רהיא ןעוו
 | ,"םַאד-עבעטיאי, םעד ןעקעוואוצפיוא ארומ טָאה רהיא לייוו

 ןעבָאה ןעניז ןיא ףרַאד'מ
 סָאד ןעטלַאח ןהעז ןיוש ןעמ ףרַאד גָאטייב רעגייזַא ריפ ךָאנ

 ,יירעליּפש ךרוד ןערעװ טגערעגפיוא םהיא ןעזָאל טינ ,גיהור דניק
 טכארבראפ טָאה דניק סָאד ןעוו ןוא .ןעפרַאװרעטנוא ןוא ןעביוה
 א םהיא טיג עמַאמ עגולק יד ןעוו ןוא ,ןעסיורד ןיא העש עכילטע
 ַא טפָאלש ןוא ןעביז םורא ןעפָאלש דניק ַאזַא טהעג רעּפַאס ןעטכייל
 | | ,טכַאנ עגיחור
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 .ףָאלש םעד טםרעטש דניק ץטימ ןעפימש

 םהיא ןופ םביור דניק ןץ'טימ ןעפרַאװרעטנוא סָאד ןוא יירעפיטש
 טפָא ןוא ןעוורענ ענייז ףיוא טגער םע .ףָאלש ןעטנוזעג םעד קעװַא
 .םייצ עגנאל ַא ןעּפָאלשנייא טינ סָאד ןָאק

 .דניק ץטימ ןעמהירַאב ךיז

 טושּפ טהענ ץוָאר עטנַאט ייב לייוו ,דניק סָאד ןעקעוואוצפיוא
 ' ןעמהיראב םושּפ ךיז רעדָא ,םהיא ףיוא ןַאמ וצ קוק ַא המשנ יד סיוא
 ןוא שירַאנ רָאנ םינ זיא ,טּפָאלש רע ןעוו ,טייקנהעש ס'דניק ן'טימ
 םָאד סָאװ טינ ןַאד טוט ןעמ .שירַאברַאב טושּפ רָאנ ,שיטסיאָאגע
 -נעדירפוצ ןיילַא ךיז םוא ,ןעליוו ןערעטלע יד סָאוו רָאנ ,ףרַאד דניק
 ?ןָאמ שפנ רעניילק רעד לָאז סָאװו .ןובשח ס'דניק ן'פיוא ןעלעטשוצ
 !טנעה ערעייז ןיא ךָאד זיא רע

 ללעשעלפ טָאד רעדָא טסורנ ױ
 .טכער ס'רניק םעד

 -םסורב יד .ךלימ-רעמומ ןייז ףיא טםכער ַא טָאה דניק סעדעי
 ערעסערג ייז ןעבָאה טייהקנארק ןיא ןליפַא ןוא ,טנוזעג ןענייז רעדניק
 סָאװ ,רעדניק ענעברָאטשעג ןופ להָאצ יד .ןערעוו וצ טנוזעג ןעסנַאש
 םיורג ױזא לָאמ ייווצ זיא ,לעשעלפ ץפיוא ןערָאװעג ןעגיוצרעד ןענייז
 .רעדניק-טסורב ןופ להָאצ יד יו

 .קילגמוא ס'דניק םעד
 ןעשלאפ א ןעבָאה סָאװ ,ןעיורפ ךס ַא ןארַאפ טנייה ןענייז רעדייל

 וצ ,רעטַאעט ןיא ןהעג וצ יירפ ןייז ןעליוו ייז ,טייהיירפ ןופ ףירגאב
 טכייל ױזַא ,ייז ייב זיא םורָאד ןוא .טצוּפראפ ןייז וצ ,ןעמרָאק ןעליּפש
 ןופ דניק ןעריובעג-יינ סָאד ןעמענוצוצ ,ךלימ רעד ןופ רהָאה ַא יוװ
 וצ רעבָא ,טיױנ ַא ןיא טוג רשפא זיא ךלימ ס'הוק רעד .טסורב רעד
 ַא ראפ ןעטכארטאב ףרַאד ןעמ .טינ יז טמוק ךלימ ס'עמַאמ רעד

 מָאטשנָא ,לעשעלפ סָאד טגירק רע ןעוו ,דניק ן'רַאּפ קילגמוא ןעסיורג
 .לעטימ רערעסעב א ןעוועג ןיוש זיא םִא עשידָאמטלַא יד .טסורב יד
 רעביא טָאה עמַאמ יד בא ,רהָאי ן'זיב ,דניק סָאד ןעהיצרעד וצ
 רהיא ןעליפרע טנָאקעג םינ לַאפוצ רעדנַא ןַא רעביא רעדָא טייהקנארק
 ןעקיש יז ףרַאד םֵא ןַא ןעטּפיוהאב ןָאק סע רעוו .דניק םוצ טכילפ
 ,יורפ עטנוזעג 8 זיא יז יצ ןעגייצרעביא ךיז לָאז רע זַא ,רָאטקָאד ַא וצ

 .ךַאֹו ערעווש ַא םא ןַא

 רשפא ךָאנ ןעבָאה ,םא ןַא ןעטּפיוהאב ןענָאק סָאװ ,סעמַאמ יד
 ,עגינעי יד רעבָא ,טינ דניק סָאד ןײלַא ןעגיוז יז סָאװ ,דיירסיוא ןא
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 טפראדעג ןעטלָאוװ ,טסַאל עסיורג א זיא עבַאגסױא ַאזַא ןעמעוו ראפ
 ןילַא ןוא גנוגנערטשנַא עטסערג יד ןעכַאמ ןוא סָאװ עדוי ימ ןָאט
 דניק סָאד לָאז .םישדח ןהעצ ויב שטָאכ ,דניק רעייז ןעוועדָאהסיוא
 .טנעמאדנופ ןעקרַאטש ןעטונ ַא טימ ,גיטכיר ןעבעל סָאד ןעבױהנָא
 ןייק רָאנ סָאד זיא ,ןעניוז ןופ ןעדנומש יד ּפָא גיטכיר טיח ןעמ ןעוו
 עגילָאמא יד יו ,עטעיליּפשוצ ַא ןהענמורא טינ ףרַאד ןעמ .,טינ טסַאל
 ןיא טסורב יד דניק םעד ןעבעג טונימ עלַא ןעגעלפ עכלעוו ,רעכייוו

 ריפ ייב ןוא ,זיא סָאד ךילדעש יו ,ןעמ סייוו טנייח .ןיירא ליומ
 עצנַאג ףיוא םיזוב םעד ןעיליּפשראפ עמַאמ יד ןיוש ךיז ןָאק טַאנָאמ
 ,טצוּפראפ ןייז ןוא ליוו יז ואוו ןהענ יז ןָאק םורַאד ןוא ,העש ריפ

 .דניק סָאד ןעניוז טינ ןעק עמַאמ ַא סָאװ ןעטלעז

 ןענָאק ייז זַא ,ןייא טסנרע עקַאט ןיילַא ךיז ןעדער ןעיורפ עגינייא
 סע טגיל ןעלַאפ ןופ להָאצרהעמ רעד ןיא רעבָא .דניק ןייק ןעגיוז טינ
 ןעוו ןוא .םינ יצ ןעניוז ןענָאק ןעלָאז ייז יצ ,טנעה יד ןיא ןיילַא ייז ייב
 וצ טכילפ עגילייה רהיא ןָאט וצ אי קראטש עקַאט טסילשאב יורפ ַא
 ןופ עגעלפ רעטוג טימ .ןערהיפסיוא עקַאט סָאד יז ןָאק ,דניק רהיא
 רַאפ ןעניטראפוצ טוג ייז ןעמ ןָאק טפַאשרעגנאווש רעד ןיא טסירב יד
 טלָאװ תוכמ רעדָא ןעצרעמש ןייק ןוא עבַאנפױא רעכילריטַאנ רעייז
 זומ ןעמ םורָאװ ךאזרוא יד טּפָא רעדייל זיא סָאװ ,טַאהעג טינ יורפ יד
 ,לעשעלפ ץפיוא ןעלעטש דניק סָאד

 .-טינ יד רעביא לייוו ,ץעווינ ןיא ןעחעג סנעבעל-רעדניק רעטנעזיוט
 ןעבױהנָא ייז ןעמ זומ טסירב ם'רעטומ רעד ןופ סעקּפיּפ עטלעקיווטנעה

 טינ רעבָא ךעלבלעק רַאפ טוג זיא עכלעוו ,ךלימ-חוק טימ ןעּפָאטש
 ןָאק יוו רעבָא ,טינרָאג יו רעסעב סָאד זיא טיונ א ןיא .רעדניק רַאפ
 ןעלקיווטנע ןוא ?ךלימ ס'רעטומ רעד ןופ ץַאלּפ סָאד ןעמענרַאפ סָאד
 .טפַאשרעגנַאװש רעד ןיא ךָאנ ןעבױהנָא ןעמ ףרַאד סעקּפיּפ יד

  ןעדעי סעקּפיּפ יד ןעמ זומ גנודניבמטנע רעד רַאפ םישדח ייווצ ַא
 רָאנרעד ןוא ,ףייז רעסייוו ןוא רעסַאװ רעמירַאװ טימ ןעשזדנַאּפס גָאט
 לױא-וילַא ןעביירוצנייא םוג זיא םעדכָאנ .ףייז יד ןעשַאװבָארַא טוג
 -ּפיּפ יד ןעוט רעמָאט ,רָאטקָאד ַא ןהעז ףראד ןעמ .ןילעזַאװ רעדָא
 | .העוו סעק

 ךָאנ ,גָאמ ןעדעי טוג זיא ,סעקּפיּפ עטלעקיווטנע ןייק טינ ,ץכַאלפ
 םינ רעבָא ,רעגניפ יד טימ ןעהיצוצסיורא טכייל ,ןעשזדנַאּפס םעד טָא |

 ןעמ ןוא עקּפיּפ רעד םורא טסורב יד ןָא טמענ ןעמ .לעגענ יד טימ
 ןעמ ףרַאד גָאט ַא לָאמ יירד ַא .ךילגעמ טייוו יו םיורא ייז טקירד
 םינ ןוא גימכיזרָאפ ןייז ןעמ ףרַאד דניק ןופ טרובעג ן'כָאנ .ןָאט סָאד
 סָאד זַא ,ןעביולג ןעיורפ ליפ .העוו טסורב יד טוט רעמַאט ,ןעזָאלרַאפ
 ךיז טלעקיווטמנע לָאמַא רעבָא ,גָאמהעװ םעד ןעגיוזסיורא טעוו דניק
 ןעגעוו רָאטקָאד םעד ןעלחעצרעד וצ טוג זיא םורַאד ןוא ,הכמ ַא טרָאד
 | | .וצרעד טמוק סע רעדייא ךָאנ םעד

 ִו

} 

= 
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 .ןעמַאמ רעד ןופ ּפָא טננעה דניק סעדנעגיו

 ןעמַאמ רעד ייב ךיוב ןיא דניק סָאד יוװ ,ןעזיועגנָא ןעבָאה רימ
 .ןעבעל ןעגיטכיר רהיא ןופ ,ןעסע ןעגיטכיר רהיא ןופ ּפָא טגנעה
 רעבלעז רעד ןיא ךָאנ עמאמ יד טהעטש סע ןעגיוז םייב
 -עגפיוא טרעוו ךלימ רהיא ןופ .רעהירפ יוו ,דניק ן'טימ גנודניברַאפ
 סעמַאמ רעד ןופ ןעמוק רָאנ ןָאק ךלימ עטנוזעג ןוא רעּפרעק ןייז טיוב
 םעד בילוצ ןוא ,גונעג ןעהור זומ יז .ןעבעל טנוזעג ןוא ןעסע טנוזעג
 ןעסע זומ יז .(99 לעטעלב) ןעפַאלקשרַאפ טינ יז דניק סָאד רָאט
 ,עצנאג ,ןעסנירג ךס ַא לשמל יוװ ,סנעסע עכילריטאנ ,עלַאמרָאנ רָאנ
 יד ןהָא ,לחעמ סייוו ןופ הלח ןייק טינ ,תואובת עטעוועבאראב טינ
 ץע'תמא יד רָאנ ןעסע ָאזלא זומ יז ,ןעלַארענימ ךס ַא ןהָא ןוא ןעיילק
 -רעיוז ןייק ןעכַאמ ןוא טנוזעג ןענייז ייז לייוו ,ןעיילק יד טימ תואובת
 מרָאװק ַא ןעקנירט עמַאמ יד ףרַאד םעד ץוחַא .ןענָאמ ןיא טינ טייק
 ןוא רעקוצ ןעסייוו ןעדיימסיוא ןוא טכורפ ןעסע ,גָאט ַא ךלימ עטוג
 סָאװ ,םירקיזייא ,(סעקרעקוצ) סידנעק יוװ ,ןעטייקסיז עגירעביא ץלַא
 ידנעק לעסיבא .רעקוצ ןעסייו םעד ןופ טכַאמעג ךילנהעוועג זיא
 םוג זיא גינָאה ;סיוא טינ טכַאמ ,רעקוצ םעניורב םעד ןופ טכַאמענ
 ,טייצ רעד וצ ןעסע יז ףרַאד טּפוהרעביא ןוא .טרעווסנעשניוו ןוא
 ,רעסַאװ גונעג ןעקנירמ ןוא ,ןעדנוטש עטלעטשענּפָא גנערטש ןיא

 ? גנוהיצרע ס'דניק א ןָא ךיז טכיוה ןעוו
 .טליּפש טייהניואוועג סָאװ ,עלָאר יד

 . ןוּפ טונימ רעטשרע רעד ןופ ןָא ךיז טביוה גנוהיצרע ס'דניק ַא
 ןעמ םָאװ ,ןעטייהניואוועג יד טםױל סא טסקאוו רע .ןעכעל ןייז
 .ןעבעג וצ דלַאב ןָא םהיא טביוה

 טינ ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,םָאד זיא ,ןעריובעג טרעוו דניק ַא ןעוו
 -לעוו ףיוא ,ריּפַאּפ םייוו לעקיטש ַא יו ,זיא סע .םוג טינ ןוא טכעלש
 טעמכ ךיז טעדנעװ סע .ליו ןעמ סָאװ ןעבײרשנַא ןַאק ןעמ ןעכ
 שטָאכ .ןעבירשעגנָא טרעװ סע סָאװ ,סרעביירש יד ןיא גידנעטש
 ש'נשרי דניק ַא זַא ,רעהירפ יו רעקרַאטש ךָאנ טםנייה טביולג ןעמ
 ןעמ טביולג ,ןעכירטש-רעטקאראכ ערעייז ןופ ךס ַא ןערעמלע יד ןופ
 -טינ יד ןערעפעברַאפ ןעמ ןָאק גנוהיצרעד רעטוג טימ זַא ,ךיוא רעבָא
 ןעבעגעגרעביא םהיא ןעבָאה ןערעטלע יד סָאװ ןעכירטש עטשניוועג !

 .םרובעג ץ'טימ

 ,טגייצרעביא טנייה ןענייז רעחיצרעד-רעדניק עכילטפאשנעסיוו יד
 .רעטקאראכ ם'דניק םעד ןיא עלָאר עסיורג א טליּפש טייהניואוועג זַא

 8 ופ טינ ּפָא טגנעה ןעשנעמ ַא ןופ עטכעלש םָאד רעדָא עטוג סָאד|
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 שנעמ רעד סָאװ ,ןעטייחניואוועג יד ןופ רָאנ רעטקאראכ םענעריובעג
 ,חביבס ןייז ןופ ,עגימורא יד ןופ טייהדניק ןייז ןיא טגירק

 טימ טינ ,ןעלדיז טימ טינ ,ןעגָאזנָא ן'טימ טינ ,ןענרעל טימ טינ
 .ןעטייהניואוועג טימ רָאנ ,רעטקאראכ ס'דניק ַא ןעמ טרימרָאפ ןענָאלש
 מעמכ זַא ,ןעסייוו רימ ןוא ,על'היח עגנוי ַא יוו דָארג זיא דניק סָאד
 ןָאמ וצ ןערעוו וצ טניואוועג טייקניהעפ יד ןעבָאה תויח עגנוי עלַא
 לייוו ,טינ ייז ייב טמוק ןָאט וצ סעּפע ןענרעלסיוא סָאד רעבָא .סעּפע
 ןעמ סָאװ ,ןופרעד רָאנ ,ייז טרעלקרע ןעמ רעדָא ,ןייא ייז טדער ןעמ
 ןייא ייז טניואוועג ןעמ .טמפָא ןָאט וצ ךַאז יד ייז טימ ןָא טביוה
 ,טושּפ ?ןָאט וצ סעּפע היח א ןעמ טניואוועג ױזַא יוו ןוא .וצרעד
 -ץפָארּפ יד .ךאז עטשניוועג יד ןָאט וצ לָאמ ךס ַא יז טגניווצ ןעמ
 ליצ םוצ ןעכיירגרעד וצ יו טוג ץנאנ ןעסייוו סרערהעל-היח עלענַאיס
 .ןעצנוק עסיוועג ןענרעלוצסיוא ייז םוא ,תויח טימ

 יד ףױא ךיז ןעלעטש וצ .ב .צ לעטניה ַא ןענרעלוצסיוא םוא
 וצ רעדָא ,(לָאב) שטַאימ ן'כָאנ ןעפיול וצ רעדָא ,סיפ עטשרעטניה
 םגידערּפ ןעמ ,טינ םהיא וצ ןעמ טדער ,ליומ ןיא קישָאק םעד ןעגָארט
 וצ ,גָאמ עלַא םהיא טימ סָאד טוט ןעמ רָאנ ,םעד ןעגעוו טינ םהיא
 ןוא ערהעל יד טָא נידנעגיסעלכַאנרַאפ טינ ,חעש רעטלעטשעגּפָא רעד
 -עג יד טגירק היח עגנוי יד זיב ,רעגייטש ם'נופ גידנעטערטּפָא טינ|

 ,טייהניואוו
 "עבעל א ןופ דילג ַא וליּפַא רָאנ חיח א רָאנ טינ זַא ,ןעסייוו רימ

 ,טָא .ןערעוו וצ טניואוועג טייקניהעפ יד ךיוא טָאה רעּפרעק ןעגיד
 ,ָאנאיּפ ןעליּפש וצ טניואוועג ןערעוו טנעה יד ןופ רעגניפ יד ,.ב .צ
 יז ןעהילפ ךָאנרעד ןוא ,טּפָא טיײברַא יד ןָאמ וצ ייז טנניווצ ןעמ יבַא
 ןיא זיא ּפָאק רעד ןעוו וליפַא ,ךעלדנייב-ַאנאיּפ יד רעביא ןײלַא ןיוש
 ןעהעג ייז .םיּפ יד ןעגעוו ןעגָאז ןעמ ןָאק עבלעז םסָאד .קירעביוב
 טינ טכארט שנעמ רעד ןעוו וליפַא ,ּפערט יד ּפָארַא ןוא ףיורא ןיילַא
 שנעמ רעטכארטרַאפ ַא טלָאװ טייהניואוועג רעד טָא ןהָא .ןופרעד
 | .ןעלאפעגרעטנורא רעכיז

 לערעש סָאד קעװַא טגעל טָא .טניואוועג טינ טרעוו ךאז עטיוט ַא
 רעבָא ,טניואוועגוצ טינ טרעוו סָאד ןוא ץאלּפ ןייא ףיוא לָאמ טרעדנוה
 רעדנַא ןייק ףיוא ןוא ,ץאלּפ ןייא ףיוא גידנעמש עלעצעק סָאד טגעל
 .ןערָאװעג טניואוועגוצ זיא סע לייוו ,ןענילנייא טינ ןיוש סע טעװ טרָא
 שפנ ןענידעבעל 8 ייב ןערעוו וצ טניואוועגוצ טייקגיהעפ יד טָא ןוא
 -םיוא ןייק זיא דניק א ןוא ,זיא רע רעגנוי סָאװ ,רעקרַאטש ץלַא זיא
 ןיא טניואוועגוצ טרעוו סע סָאװ וצ ןוא .ללכ םעד טָא וצ טינ םהַאנ
 .גיבייא ףיוא טלעצרָאוװעגנייא ןיוש סע טביילב ,טייהדניק רעד

 טצימש ןערעוו וצ .טניואוועג טייקגיהעפ רעניזָאד רעד ףיוא טָא ןוא
 וצ ןָא טביוה יז .גנוהיצרע-רעדניק ןופ טפאשנעסיוו יד טנייה ךיז
 סָאד גידנערהיפ .ןעטייהניואוועג עטמוג טימ ןעשנעמ םעד ןעהיצרע
 -נעטערטּפָא םינ ןוא רעגייטש ןעטכארטמאב-טוג ןעסיוועג ַא ףיוא דניק
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 ןיוש ןוא ןערעוו טניואוועג עקַאט לָאז דניק סָאד זַא ױזַא ,םהיא ןופ גיד
 .ןעלדנאה ןענָאק טינ שרעדנַא רָאג |

 ,ךיוא זלַאה םעד רעבָא ,טיורב ןעדיינש ןָאק רעסעמ א ,ךילריטַאנ
 -ניואוועג א ןערעוו ךיוא תודמ עטכעלש ,ןעכאז עטכעלש ןענָאק ױזַא |

 -נָא ןאלּפ ַא טגעלעגקעװַא סרעהיצרעד עטונ יד ןעבָאה םורַאד .טייה
 -נַאלפוצניײא ,ןעמייהניואוועג עטוג רָאנ ןעבעג וצ דניק םעד ןעביוהוצ
 ןופ ןוא ןעגנולדנַאה עשילַארָאמ רָאנ ,תודמ ענהעש רָאנ םהיא ןיא ןעצ
 ןעלעדע ןַא ףיוא רָאנ ןעלדנַאה וצ דניק סָאד ןעגניווצ ןָא זייוועלעציּפ
 ַא ןעגנערב ןָאק סָאװ, ץלַא ןופ טרעטייוורעד ןעטלַאה םהיא ןוא ןפוא
 סָאד םוא ,ננוהיצרע רעשילַארָאמ ןופ ןאלּפ םעד טָא וצ גנורעטש
 ןיוש זיא עכלעוו ,טייהניואוועג א דניק םייב ןערעוו טינ לָאז עטכעלש
 | .ןעסיירוצסיורא רעווש

 - א ןעבעג ןעלעוו רעזעל ערעזנוא ענינייא זא ,ךיז טהעטשראפ סע
 ןעבעל ןעגנע ןעגיטנייה ןיא ןעמ ןָאק יו לייוו ,לעכיימש ןערעטיב
 םהיא ןעלגניר ייז ןעוו ,ןעסלופנייא עטכעלש ןופ דניק סָאד ןעמענקוועא
 רעזנוא לייוו ,ראפרעד ,ךס א ָאד ןענייז ןעסולפנייא עטכעלש ? םורא
 רעניימענלא טימ ןוא טיײקמירָא טימ טלעוו ַא -- עשלאפ א זיא טלעוו
 ןעטייקכילגעמ עלא ןאראפ ןיוש ןענייז סע להָאװבָא ,טייהנעפיוומוא
 -מוא סגערעטלע יד רעבָא .ןעטייקניטכעלש עדייב יד םָא ןעדיימוצסיוא
 -עוו רָאװעג ןוא .דניק ן'ראפ טייקגיטכעלש עטסגרע יד זיא טייהנעסיוו
 יד ןיוש ןענָאק ,דניק א ןעהיצרע וצ יו םיללכ ץעטונ עגינייא גידנער
 םלָאװ סע .ןינע םעד ןיא ןעפלעה לעסיב ַא שטָאכ ןערעטלע
 להָאצ רעסיורג רעד ןיא רענינייוו טייקגיטכעלש ןייא טימ שטָאכ ןערעוו
 יוזא ,תולדב טינ ןעמ טרעוו םיחוור גינייוו ןופ יו ,ןעמייקגימכעלש

 רעטמנעזיוט .תולדב םינ ךיוא ןעסיוו לעסיב ַא שטָאכ ןופ ןעמ טרעוו
 ;גנוהיצרע רעד ןיא ןעפלעה ןענָאק סָאװ ןאראפ ןענייז ןעטייקגיניילק
 יז יו רהעמ לעסיבא ןעסיוו טפראדעג רָאנ ןעטלָאװ ןערעטלע יד

 .ןעדנעוואוצנָא
 הלעמ עגיבלעז יד טָאה דניק סָאד יוװ ױזַא ,לָאמַא רעדיוו ,ָאזלַא

 ןעצונאב ךיז ןעמ ףרַאד ,על'היח רעדנַא ןַא יו ןערעוו וצ טנהעוועג ףיוא

 ןענרעל וצ ןעביוהנא םהיא ןוא ןָא זייוועלעציּפ ןופ הלעמ רעד טָא טימ

 א ןערעוו ןעלָאז ייז םוא ,טינ ערעדנא ןייק ןוא ןעכאז עטשניוועג יד

 ןופ ,"טייקכייו, רעגנוי ןייז ןיא ןיירא ןעלָאז ייז זא ,טייחניואוועג

 .ןעמוקסיורא טינ לָאמ ןייק ןיוש ןענָאק ייז עכלעוו

 -ניואוועג ביוא זא ,ָאזלא ,ןעגָאז סרעהיצרע עכילטפאשנעפיוו יד

 ץרעביא רעשרעה יד ןענייז ייז ביוא ,גיטכיוו יוזא ןענייז ןעטייה

 דניק ןופ טרובעג ץ'כָאנ דלאב עקַאט ןעמ ףראד ָאט ,ןעליוו ס'נעשנעמ

 -ראפ ןעהעז ןוא ןעטייהניואוועג עטוג רָאנ ןעבעגוצ ןעביוהנַָא םהיא |

 יייהניזאוועג| עטוג ןענייז סָאװ ,רָאנ זיא ענארפ יד .עטכעלש ןופ ןעטיה

 : ןהעז רימ ןעלעוו טא ?ןעט
 רעד ןופ עגארפ יד ןייז טינ ךָאנ ןָאק ָאד זא ,רָאלק ךָאד זיא סע
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 םייז רעשיזיפ רעד ןופ רעבָא ,רעטקאראכ ס'דניק ןופ טייז רעשילארָאמ
 -קַארַאכ רעשילארָאמ רעניטפנוקוצ רעד .עגארפ יד ןייז ַאי רעבָא ןָאק
 ןעמנוזעג א ןיא םייה עטוג א ןעבָאה ץלַא ראפ רעהירפ ףראד רעט
 ןעיוב ןעבױהנָא ןיוש ןעמ ןעק רעּפרעק ןעטנוזעג םעד ןוא ,רעּפרעק
 -רעּפרעק עטוג עטשרע יד ןעבענ וצ םהיא גידנעביוהנָא ,דלאב עקַאט
 .ןעמייהניואוועג עכיל

 -ניואוועג עטוג יד טָא ןעהעטשאב סָאװ ןיא ןהעז רימָאל טָא רעבָא |
 ,ןעסע ןיא טייקכילטקניּפ :ןענייז ןעטייחניואוועג יד טָא .ןעטייה
 -יוועג טָאה עקיטקארּפ יד .(ןייז ןעפָא) גנַאגלומש ןוא ןעדָאב ,ןעפָאלש
 רעטנוזעג ,רעלַאמרָאנ ס'דניק םוצ טינ יוזא טפלעה ךאז ןייק זא ,ןעז
 יִד טָא ןיא טייקכילטקניּפ ןופ גנוטיהּפָא עגנערטש יד יו ,גנולקיװטנַא
 .ןעטייקנימעט עכילרעּפרעק ריפ

 םמייצ רעמלעטשענּפָא רעד וצ יוזא ,ךילטקניּפ יוזא ןייז ןעזומ ייז
 טעוו ןוא ,ןערעוו טניואוועגוצ ןיילא לָאז רעּפרעק רעד זא ,גָאט ןעדעי
 רעד וצ ןעמוק םעוו רעננוה רעד זא ,ןעסאּפוצ יוזא ןיוש םוראד ךיז
 עלעגעמ סָאד ןוא ,דניק סָאד ןעפעלשנייא ןיילא טעוו ףָאלש רעד ,טייצ
 ,ןעדָאב םעד טננאלאבנָא סָאװ ןוא ; טונימ רעד וצ ןעקריוו ךיוא טעוו
 ץפיוא טייחניואוועג סלא ןיירא רעּפרעק ןיא ןיירא ךיוא סָאד טעוו
 טנוזעג ס'דניק םוצ טציא טפלעה סָאד סָאװ ץוח א ןוא ,ןעבעל ןעצנאג
 ױזַא זיא סָאװ רעטקאראכ ןיא טייקנייר ןופ ךירטש א ךָאנ סע טרעוו
 .ןעשנעמ א ןיא טרעווסנעשניוו

 ןייז וצ ןעמאמ רעד ןופ ּפָא טגנעה רָאנ טינ זא ,ןעסייוו רימ
 םייחניואוועג עמרעפ יד רָאנ ,ןעדָאב ןוא ןעפָאלש ,ןעסע ן'טימ ךילטקניּפ
 ןיא דניק עלעציּפ סָאד טלַאה יז .רהיא ןופ ּפָא ךיוא טננעה ,דניק םייב
 ן'פיוא סע יז טצעז ךָאנרעד ןוא ,ןפוא ןעטנאקאב םעד ףיוא טנעה יד
 זוֿמ סָאד .טניואוועגוצ טרעוו דניק סָאד ןוא עלעּפעט א רעביא לעקנעב
 סיוא ךיז טייברא טייהניואוועג יד ז ןוא טונימ רעד וצ גָאט ןעדעי ןעמוק
 .טכייל

 .רעווש ןעטכידרַאפ ,טכייל ןעכאמ עילַאק

 א ןעניואוועגנייא טכעלש יוזא ןעמ ןָאק ךָאװ רעמשרע רעד ןיא
 טניואוועג ןעמ זיב ןעטַאנָאמ ןעמענ ןיוש לָאז ךָאנרעד זא ,יבייב ץיינ
 ןעיורפ-סטראוו ערעטנעגילעטניא ןוא סעסריונ עגיטנייה יד .ּפָא םהיא
 ןעבעג וצ ץלָאטש רֶעייז ראפ סע ןעכאמ ,סנירָאטעּפמיק ןעדנעטא סָאװ
 יד ףיוא סע ןעּפאכ טינ ןוא ןעמייהניואוועג עטוג עמשרע יד דניק םעד
 דלאב טהעטשראפ יבייב עטסנעלק יד יו ,טקרעמאב טָאה רעדעי .טנעה
 ןייק ןוא .געוו א רָאנ םהיא טזייוו ןעמ יבא ,טנעה יד טרעדָאפ ןוא
 ךס א דניק א ראפ זיא ןיז ןעשיזיפ ןיא .טינ ראג סָאד זיא ךאז עגיטיונ
 ,טנעה יד ףיוא ןערעוו טשטיינקעג ןוא ןעכַארבעג יו ,ןעגיל וצ רעטניזעג
 ,ױזַא ךיוא סָאד זיא ןיז ןעלַארָאמ ןיא רעבָא
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 .סע זיא יוזא ,טנהעוועג ןעמ יו

 יד ףיוא ןערעוו ןעמלאהעג ןופ טינ טסייוו יבייב ענעריובעגייינ יד
 ,טכוזראפ טינ סָאד רע טָאה ,ןעמוקעג זיא רע ןענאוו ןופ ,טרָאד .טנעה
 לָאמ ןייק סָאד רע טלָאוװ ,ןעזייוו םינ געוו ןייק םהיא לָאז ןעמ ןעוו ןוא

 יד ףױא רָאנ ליוו ןוא טיוה יד טסייר סָאװ דניק א .טרעדָאפעג טינ |
 .סרעהיצרע ענייז ןענייז גידלוש ,גידלוש טינ םעד ןיא ןיילא זיא ,טנעה |

 .טנעה יד ףיוא ןעטלַאה ןעבױהנָא טינ

 ףרַאד ןעמ ןעוו ץוח א ,טנעה יד ףיוא יבייב יד ןעמלאה ןעבױהנַא
 ןעבױהנָא ןיוש םהיא טסייה ,ןעדנעטַא םהיא ןוא ןעװעדָאהנָא םהיא
 .םענעי ןעשטומ ןוא טנעה יד ףיוא םענעי ןעגיל וצ ןעניואוועגוצנייא
 -םיאָאנע ןַא וצ טנעמאדנופ םעד טגייל סָאד .ןעפלעה טינ רָאמ ןייוועג
 | .רעטקאראכ ןעשיט

 - ,ךילצינ רהעז ןעיירש
 זיא סָאד .םהיא ראפ םונ זיא יבייב רעגנוי א ייב ןייוועג סָאד

 - ןעמעטַאניירא ןוא ךעלעגנול יד ןעהיצוצ ןָאק רע יו געוו רעגיצנייא רעד
 .טפול עשירפ ךס א

 .(ןאיצָאמ) זייסרעסקע רעטונג

 יד טימ ןוא ךעלטנעה יד טימ יבייב עגנוי א טפרַאװ ,גידנענייוו
 ייז ןוא ןעלקיווטנע וצ ייז ףיוא זייסרעסקע ןייז זיא סָאד ןוא ךעלסיפ
 ךָאד רע טייברא ,עסיורנ יד יוו ,ייז טימ ןעמייברא לייוו ,ןעקראמש וצ
 יד ףיוא םהיא גידנעּפַאכ ,ןערעטש טינ םוראד םהיא רָאט ןעמ .טינ
 םהיא ןעליטש וצ דלאב ןהעז רעדָא ,םּפיּפ א רָאנ םיג רע ןעוו ,טנעה
 סָאד רעדָא ,עלעגיוו סָאד ןעלקָאש ןטימ רעדָא ,רעייפיסעּפ ן'טימ

 .עלענעוו |

 .טנעה יד םיוא ןעּפַאכ טינ

 רָאנ טנייוו רע לייוו ,טנעה יד ףיוא ןעּפאכ טינ דניק א רָאט ןעמ

 רעד לעּפעק גנוי ןיא ןעגיילפיונוצ טינ ךיז לָאז םהיא ייב זא ,םעד בילוצ
 סע טרעדָאפ ,סחוימ רעסיורג רעד ,רע לייוו סע טוט ןעמ זא ,קנאדעג
 | ,יירשעג ן'טימ

 .גיטיונ זיא רניק סָאד ןעשירפפָא

 רעלעדנייב יד ןעשירּפּפָא לעסיבא ,ךילריטַאנ ,דניק א ףראד ןעמ
 ַא לָאמ עכילטע ,טונימ עכילטע ףיוא טנעה יד ףיוא ןעמענ םהיא ןוא
 רעניילק ,דלאב רעבָא .ןעשעיטנַָא לעסיבא םהיא טימ ךיז ןוא גָאט
 ! ןיירא לעקנעב-ךיוה ןיא רעדָא ,לעטעב ןיא קירוצ ,ןאמ-הרבח



 191 רעדניק םורָא

 .ללכ םעד ןעטיה ךיוא זומ עטַאט רעד

 עטַאט רעד געמ ,גָאט ןעצנאג א רשפא דניק סָאד גידנעהעז טינ

 םעד ןעכערב טינ רָאט רע רעבָא ,טנעװַא ןיא דניק ן'טימ ןעליּפש ךיז

 ץראפ גנאפנָא םעד ראפ ןערָאװעג טלעטשענּפא זיא סע סָאװ ,ללכ

 - ןוא טליּפשעג ןעטונימ רָאּפ א .גנוחיצרע עלארָאמ ןוא עשיזיפ ס'דניק
 :ןעפלעה טינ רָאט ןייוועג ןייק ןוא ! םרעייט ןיימ "יַאב דוג;

 .רעשרעה רעד טרעוו רע
 רע זיא ,לָאמ ןייא וליפא ןייוועג סָאד דניק םעד טפלעה רעמָאט

 טָא דניק םעד רָאט ןעמ .טניזעגזיוה םעד רעביא רעשרעה רעד ןיוש
 ָאט ,טרָאפ רֶע טיירש רעמָאט .ןעזייוו טינ רחעוועג ךילרחעפעג סָאד
 .טינ רָאג טריסַאּפ סע יו ךיילג ,גידנעסיוו טינ רָאנ ךיז ןעמ טכַאמ
 ענעפראוועגסיורא זיא סָאד זא ,סיוא דלאב טניפעג רע ,השקשינ ןוא
 !ןייז רע לָאז רַאנ א ןוא ,טייברא

 ראפרעד עקַאט .טייוו וצ םינ סָאד ןעמ רָאט ןעביירט ,ךילריטַאנ
 -ַארגוצ וצ טונימ עלַא עבט יד טכַאמעג טינ דניק םעד טָאה ןעמ לייוו
 ,גנולצולּפ ךיז םטנייוואוצ רע ןעוו ,ןעפיולוצ ןעמ זומ ,קסיּפ םעד ןעשטי

 עקליּפש א ךיז טָאה רעמָאמ ,ןעפָארטעג סעּפע טָאה רעמָאט ,ןהעז ןוא
 ,ץלַא טָאה ןוא ןעקורט זיא רע ,גיטכיר זיא ץלַא ביוא ןוא ;טנעפעעג
 ןהעגקעווא גיהור עמַאמ יד ךיז ףרַאד ,ךיז ןעליּפש םוצ ףרַאד רע סָאװ
 .טינ ןעמ רָאט םענעי ןערעדַאב זַא ,םהיא ןעזייוו ןוא

 מָא ןעסיוו וצ ןעדָאש טינ ךיוא ךילריטַאנ טעוו ןעטַאט םעד
 ם'דניק םעד ןענָארטראפ וצ טינ דלודעג ןייק ןעבַאה סרעטָאּפ .ללכ םעד
 ןערהיפ ןוא טנעה יד ףיוא דניק סָאד טּפָא רהעז ייז ןעּפאכ ָאט ,ןייוועג
 רעמומ יד סָאװ ,ןעמכאלש ענענואוועג-טראה ךס א רעביא םימרעד
 יו ,גָאמ ןעצנאג א דניק סָאד גידנעהעז טינ .טפמעקעגסיוא טָאה

 א דניק םעד ןעבעג לָאז רעטָאפ רעד זא ,םינ טדַאש ,ןעביוא טנאזעג = |
 .טימ ןעליּפשנָא ךיז ןוא ןענינעגראפ לעסיבא ןעבעג םהיא ,"טירט,
 רע לייוו ,ראפרעד טינ ,ןיילא יוזא ןעמוק ףראד סָאד רעבא ;םהיא
 ,לעּפעק ןיא קנאדעג רעד ןעניילפיונוצ ךיז ןָאק םהיא ייב לייוו ,טנייוו
 סָאד ןוא ,טעשטוקרעד רע לייוו ,םהיא רע טמענ םעד בילוצ עקאט זא
 ,רעגיימש ןעטכעלש א ןיוש םהיא טיג טנעה יד ףיוא ןאד םהיא ןעמענ
 ןוא רענעלּפ סגנוהיצרע סעמאמ רעטנעגילעטניא רעד רעביא טרהיפ ןוא
 יד זא ,טונ טינ זיא עמאמ יד זא ,שינערעהוצנָא ןא דניק םעד טיג/
 טסייוו עטַאט רעד ןוא ,ןהענאב וצ םהיא טימ ךיז יוװ ,טינ םייוו עמַאמ

 ןוא ?ןאד ןיוש יז זיא טעטירָאטיױא רעסָאוו ָאמ ,ױזַא ביוא ןוא ,ָאי |
 .עשלאפ א טרעוו ןעמַאמ רעד ןופ גנוצעשּפָא ס'דניק םעד

 זא ,קנאדעג רעד שימָאק ןעמוקסיוא סיוועג טעוו רעזעל ליפ ייב

 יד זא ,סָאד יו ,ךאז עטריצילּפמָאק אזא ןהעטשראפ ןַאק דניק גנוי ַאזַא
 ,ןעלדנאה וצ יוװ ,טסואוועג טינ טָאה ,טכערעגמוא ןעוועג זיא עמַאמ
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 ערהעל רהיא ןיוש טָאה ראפרעד ןוא ;טכערעג ָאי זיא עטַאט רעד ןוא
 | .רעהירפ יו טרעוו עגיבלעז יד טינ

 טהעג גנולקיווטנע ם.דניק א יו ,ןובשח ּפָא ךיז טינ ןעמ ןעוו רעבָא
 טָא ןיוש ןַאק ,רהָאי ןעטשרע ןייז ןופ עדנע םייב זא ,ןעמ טהעז ,ןָא
 רהעז טמהענ ןעשנעמ ןעסיורג א להָאוװבא ,ךארּפש יד טעמכ שפנ רעד
 ןוא .ךארּפש א ןעדיײרוצכָאנ סיוא ךיז טנערעל רע זיב ,ןערהָאי טּפָא
 : יז ןעדייר ןערעטלע יד יו ױזַא דָארג ךָאנ יז טדער רע : ןיילַא סָאד טינ
 רעד טימ ןוא ,סעקמעטסיּפ עלא טימ ןוא טנעצקא ןעגיטכיר םעד טימ
 -טסבא ךס א ךיוא טהעטשראפ רע  .ייז ייב יוװ ,גנונָאמאב רעגיבלעז
 רָאנ ןענױא יד טימ םינ טהעז ןעמ עכלעוו ןעכאז ,ןעכאז עטקאר
 טנָאז ןעמ ןעוו ,ליּפשייב םוצ יוו טָא .ּפאק ןיא זיולב ייז טפיירגאב ןעמ
 -םיוא לוק זייב א טרעה רע ןעוו ,רע טלעכיימש ,"דניק ןהעש , : םהיא
 ,ךיז טנייוואוצ רעדָא ןָא ךיז רע טערומכ ,"דניק ענדוקסאּפ , ןעיירש
 זיא סָאד ראברעדנואוו יו ןעניומש טושּפ זומ ןעמ

 -ראפ ןיא ןיוש טהעטשראפ דניק אזא סָאװ ,ןעכאז ערעדנא יד ןוא
 ,טרובעג םייב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טייהנעסיוומוא רעד טימ ןעכיילג

 ןענָארט ןוא םיפ ענענייא יד ףיא ןהעגוצמורא טייקניהעפ יד יוו !
  םָאד טָא -- םינפוא ענעדיישראפ ףיוא ןעווערטסיימ ןוא ןעּפעלש ןוא
 ןעדנעקנעד ןעדעי רוטַאנ רעד וצ טכרופרהע טימ ןָא ךָאד טליפ ץלַא

 .ּפָאק
 עלא יד טָא זא ,םענייק ראפ םינ סעיינ ןייק ךָאד זיא סע רעבָא

 טימ ןעמוקעג טינ םהיא וצ ךָאד ןענייז עשינטנעק ןוא ענייז ןעלהיפעג
 ןעמלאהעג ךיז ןעבָאה ייז .טלא רהָאי א ןעראוועג זיא רע ןעוו ,לָאמַא
 ןעצרוק ןייז ןופ העש עדעי ,טונימ רעדעי ,זייווכעלסיב ןעלקיווטנע ןיא
 ,ייווצ ,שדוח א ,ךָאװ א טלא זיולב זיא רע ןעוו ךיז גידנעביוהנָא ,ןעבעל
 ןוא ןעסיוו ןייז ןהָא ,רימ ןייז ןיא ,ןעגאז וצ יוזא ,גידנעּפאלקנא ,יירד
 עכלעוו ,ןעטייקגיחעפ ןוא ןייזמסואוואב םענעּפַאלשראפ ןייז גידנעקעוו
 .תורוד רוד ןופ ט'נשרי'עג טָאה רע

 ןעקורדנייא עניילק :ןהעטשראפ וצ ךאפנייא ץנאג זיא סָאד ןוא
 ,ןיימש ן'פיוא רעסאוו ןעּפָארט רעד יו ,רוּפש ַא טזָאלעג ץלא ןעבַאה
 טמוק סע רעבַא ;ןעגרָאמ טינ ,טנייה טינ טהעז ןעמ גנוקריוו סעמעוו
 רעדעי .לעבירג ןעמעבולרעדסיוא ןא ןיוש טַהעזרעד ןעמ ןעוו ,טייצ א
 סָאד ןעבולרעד ןעמונעג רעכיז ןיוש טָאה ,רעטשרע רעד וליפא ,ןעּפָארט
 רעבָא .ןהעז טנָאקעג טינ ךָאנ גנוקריוו יד טָאה ןעמ רעבָא ,לעבירג
 .ןהעז טזָאלעג ַָאי ןיוש ךיז ןעבָאה רהָאי ץנאג א ןעּפָארט ךָאנ ןעּפַארט

 + םָאד עכלעוו ,זיוה ןופ ןעשינעהעשעג עגימורא יד ןופ קורדנייַא רעד
 ,םינ ייז טהעטשראפ ןוא טינ ייז טרעה ,טינ ראג ךיז טכאד טהעז דניק
 ןעּפָארט רעד יו דארג ,דניק םעד ףיוא קורדנייא ןַא ךָאד ןעכַאמ
 ךיז ןעמהענ ןעקורדנייא עקניניילק עלא ןוא ;ןיימש ץפיוא רעסַאװ
 -טנעק יד טָא רהָאי עדנע ן'פיוא ךיז ןעוואי סע ןוא ןעמאזוצ םאזגנאל
 ,ןעכאז עטקארטסבא ןופ ןעפיירגאב סָאד טָא ,גנורהאפרע יד טָא ,עשינ
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 ןופ סעקוועשטשיּפ עלא ןעכַאמכָאנ ןוא ןעריּפָאק וצ טייקניהעפ יד טָא
 ןוא .עגימורא יד ןופ סעקמעטסיּפ ןוא ןערעינאמ עלא ןוא ךארּפש ַא
 עניילק א רָאנ ךָאנ זיא טנעכערעגסיוא ָאד ןעבָאה רימ סָאװ ץלא סָאד
 םִא וצ טהעטשראפ ןוא טסייוו דניק לאמרָאנ א סָאװ ,םעד ןופ להָאצ
 ,םייצ רעד

 ךיוא טגנעה דניק ןערעטלע םעד ןופ גנולקיוומנע ערעטייוו יד ןוא
 ןייז ןופ טונימ עדעי טמוקאב רע סָאװ ,ןעקורדנייא עלא יד טָא ןופ ּפָא
 וצ ךילרחעפעג ןוא שירַאנ יוזא עקַאט זיא רָאפרעד טָא ןוא ןעבעל
 גנוי וצ ךָאנ זיא רע !דניק א טהעטשראפ סָאװ ,א, : גנוניימ יד ןעכָאה
 | "! ןהעטשראפ וצ

 ַא ןעגלָאפ וצ גיטכיוו ױזַא רַאפרעד זיא גנוהיצרע רעדניק רעד ןיא
 -דנאה ענימכיר רַאנ ןופ םעטסיס עטלעטשענּפא ,עטכאמענּפא עטונ
 ןעלעוו עכלעוו ,עטוג רָאנ ןעביילב ןעלָאז ןעקורדנייא יד םוא .ןעגנול
 -נערבוצסיורא םוא ,סטונ קיטש א ןיא ןערעוו טגיילעגפיונוצ ןענָאק ןַאד
 .ןעטַאמלוזער עטשניוועג ,עטוג ןענ

 .ןעפלעה טינ םהיא רָאט

 ןייק םהיא רָאמ טנעה יד ףיוא ןערעוו וצ ןעמונעג ןייוועג ס'דניק א
 ,טחעז רע :ראפ טמוק סע סאוו ,ךָאד טהעז רע לייוו ,ןעפלעה טינ לָאמ
 ,סחוימ רעד ,רע לייוו ,ראפרעד רעבָא ,ןַָאמ טינ סָאד ליוו ןעמ זא
 רעדניק ערעטלע יד ,גנוטייצ יד ןעפראווקעווא ןעמ זומ ,ךיז טיירשוצ
 ערהיא עלא ןעפראווקעווא זומ עמאמ יד ,ךוב םעד ןעכאמאפ ןעזומ

 רע ,סָאד טרעדָאפ רע לייוו ,טנעה יד ףיוא םהיא ןעּפַאכ ןוא ןעטייברא
 ןליפא םהיא לָאז טייקכילמעווקאב ס'מענעי ןוא טסיאָאגע ןא טרעוו
 !ןערַא ןעבהנָא

 .ןערהיפרעביא םהיא ןוא ןעפאלקשרַאפ טינ ךיז
 יד טא ןעפרָאװראפ ןיוש טָאה ןעטייצ עגיטנייה ןופ עמאמ א

 גידנעגניז ,דניק סָאד ןעניווראפ וצ יו; טייקשיראנ עלַאטנעמיטנעס
 א זיא סָאד .ןייא טפָאלש רע זיב ,רעשט גניקאר ןיא רעדיל םהיא

 ץראפ םזיאָאנע ןיא ןָאסעל א ןוא ןעמאמ רעד ראפ יירעפאלקש קיטש
 .ב .צ טנייה זַא ,ןהעטשרַאפ ןוא ןעקנעד טינ ךָאד ןָאק דניק ַא .דניק
 םינ תונעט םוש ןייק ןופ ליוו רֶע .םהיא טימ ןעציז טינ עמאמ יד ןָאק
 ןעמייהניואוועג ןופ שפנ א דניק א זיא ןערהָאי עסיוועג זיב לייוו ,ןעסיוו
 ,טניואוועננייא םהיא טָאה ןעמ יו ,טלעדנאה רע ןוא ,רהעמ טינ ןוא

 .ֿפַאק םעד טינ םהיא טלודראפ |

 דניק א ןעוו .ןעשיק יד טינ טלעסיירט ,שדירעק םעד טינ טלעקָאש
 סע טפָאלש ,טייצ רעטלעטשענּפא ןא ןיא ןעפָאלש וצ טניואוועג טרעוו
 זיא םע .ןעלטימ עדנעהערדראפיּפָאק ,עטנוזעגמוא יד טָא ןהָא ,ןיילא
 | | .ןעוורענ יד ראפ טכעלש רעכיז
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 .עדייב רַאפ רעסעב
 ןעציז ,ןעגיל וצ ןיילא ןָא בױהנָא ןופ דניק א וצ טניואוועג ןעמ ןעוו

 ןייז טימ ּפָא קרַאמש יוזא טינ רע טגנעה ,ןעליּפש ןיילא ךיז ןוא
 ןעדנובעגוצ יוזא טינ ןאד זיא רע ;ןעמאמ רעד ןופ טייקכילמעווקאב
 םיוא רהיא טמוק סע ןעוו םוראד .יירפ זיא יז ןוא ,ךומראפ רהיא וצ
 יו ,דניק ןץראפ פאלק אזא ןייז טינ סָאד טעוו ,זיוה ןופ ןהעגוצסיורא
 .טנעה יד ףיוא רהיא ייב ןעגיל וצ גידנעמש טניואוועגנייא זיא רע ןעוו

 .ּפָא ךיז טנהעווענ

 ןעק ןעמ לייוו ,ךעלטנעה יד ייב ףיוא טינ דניק סָאד לָאמנייק טביוה
 יד רעטנוא ןָא סע טמהענ .ןעווַאטסוס יד ןופ ןעהיצסיורא טכייל ייז
 | ,סמערָא

 .טכייל ךיז ןעניוב רענייב עננוי |

 א זומ ןעמ .טכייל ךיז ןעגיוב דניק גנוי א ןופ רענייב עכייוו יד
 .גיטכיר ןעסקאוו לָאז רעּפרעק רעד זא ,םעווקאב ןוא ךיילג ןעגייל דניק

 .לָאמַא טנייוו סע סָאװ ןופ

 טעב ם'דניק א .ךעלייל ןיא שטיינק א רעביא דניק א טנייוו לָאמַא
 .םיראוו ןוא ךייוו ,טאלג ןייז זומ

 .טעב טַאלג ַא ןעבָאה זומ

 -ליֵא) עקנָאעלק עסייוו קיטש םעד וצ ךעלעדנעב עקרַאטש וצ טהענ
 טקעד ןוא לעצארטאמ ס'דניק ן'רעטנוא רעטנורא סע טדניב ןוא (טָאלק

 ןעמ ןעכלעוו ,טעקנעלב ןעטגיילעגפיונוצ א טימ רעביא ןעביוא טשרע

 -רעטנורא ןענַאק ךיז זומ ןעביוא ןופ ךעלייל סָאד .ןעשאוו טכייל ןַאק

 .ןעטייז ריפ ץעלא ןיא ןעניוב

 .גנימיש רעבַאר ןופ לעכיצ ַא

 ןעבַאמ וצ טוג זיא (ךעלייל רענעקיטסאלעמוג) גנימיש רעבָאר ןופ
 ףיוא ןעגיל טינ דניק סָאד ףראד ,לעצארמאמ ס'דניק ץ'פיוא לעכיצ א
 .,ךיוא ןיז רעדנַא ןא ןיא םוג זיא םע ןוא ןעשטיינק

 .םייז רערעדנַא רעד ףיוא רעביא טרעק

 רערעדנא רעד ףיוא רעביא דניק סָאד טרהעק ,טּפָאלש רע תעשב
 .רעגיהור ןוא רעגנעל ןעפָאלש סע טעוו ,טייז

 .ןעהערּפ סָאד טיהרַאפ
 טימ ןעשאוואוצסיוא םוג זיא ,דניק סָאד ןערעּפיידרעביא ןעדעי ייב

 א ףיוא עלעפעל ךאלפ) דיסע קירָאב ןיא טקנוטעגנייא ,עטאוו קיטש א
 ןעסייוו טימ ןערימשאב ןאד ןוא ןענעקירטּפָא טוג סָאד ,(רעסאוו זָאלג
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 ןעדנואוו םימ ןערעוו טגינייּפעג טינ לָאמנייק טעװ דניק סָאד .ןילעזאוו
 .ןערעוו טעהערּפראפ ןופ ןעמוק סָאװ

 .ךעלנייט ןערעוװ םוקלַאט ןופ

 ןעטישאב ןוא ןעּפאכ ןוא טינ ךיז ןענעכעראב סָאװ ,םעמאמ יד
 ןערעּפייד ייז ןעוו ,דניק א ייב רעצעלּפ עסַאנ יד ףיוא רעדױּפ םוקלַאט
 טרָאד טבכיילב ץומש רעד זא ,ןעסיוו טגעמעג ןעטלָאװ ,רעביא סע
 ךעלגייט יד ןוא בייל עגנוי סָאד טצייר ץומש רעד ןוא ,ייס יוו ייס
 .גנוהערּפראפ ןעגנערבוצניירא ךָאנ ןעפלעה ןוא טייקסאנ יד ןעטלאה

 .ךעלדנעב-ןעקָאז ס'יבייב
 עלעדמעה ןעדעי וצ קיטסאלימוג עסייוו ךעלקיטש ייווצ ןָא טהענ

 רעד וצ לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא החירפ רעד ןיא ןָא םעיליּפש ןוא
 גיצניינ ןוא ףניפ ןערָארּפשראפ ייז טעוװ רהיא ןוא ךעלעקעז ס'יבייב
 דניק םעד טיג רחיא ןעוו ,ןעיליּפשראפ ןוא ןעליּפשוצפיוא גָאט א לָאמ
 רעּפיײד ןעשירפ א

 .סרעּפייײד ענייר רעבָא ,עסַאנ
 ןוא ןענעקירטסיוא טינ ןעמ רָאט סרעּפייד עטרימשראפ טינ ,עסַאנ

 טלַאה .טיוה עטַאקילעד ס'דניק םעד טצייר סָאד .,לָאמא ךָאנ ןעכיורב
 לעסיבא טימ טרהיפוצ רעסאוו רעמע םענייר א ןיא נָאמ ןץ'כרוד ייז
 םיוא ייז טכָאק ,ןעדָאב ן'כָאנ ,חירפ רעד ןיא .סקאראב רעדָא ,אינָאמא
 .שעוו ןעשרעדניק ןעגירעביא ן'טימ

 .ףליה עסיורנ א

 טמחענ ןוא טָאלקזישט רעקיטש עגיכיקע-רעיפ עכילטע ּפָא טדיינש
 ןעמלאה וצ טוג זיא רעכיט עזיד טָא .םורא ןוא םורא ןעמאזוצ עלא ייז
 יו ץומש םעד ןעשַאוואוצסיוא רעטכייל זיא ייז ןופ .רעּפיײד ס'דניק ןיא
 .רעּפיײד ןעסיורג םעד

 .ןעדָאב ןוא ןעסע ןעשיווצ
 טהעג ןעֿפ רעדייא ,ןעסע ץכַאנ ןהעגרעביא לָאז עדנוטש ַא שטָאכ

 | .ןעדָאב דניק סָאד

 .טוט רהיא סָאװ טסייוו ןוא רעטעמָאמרעט דָאב ַא טפיוק

 יו רעכעה ןייז טינ לָאז דָאב ס'דניק םעד ןופ רוטארעּפמעט יד
 לָאז טַאנָאמ סקעז ייב ; םישדח ריפ עטשרע יד ןיא טייהנראפ דארג 9
 -ראפ ןעגנומלעקראפ ךס א .80 רָאנ ןיוש רעטעּפש ןוא ,90 ןייז סע
 .ןעדָאב אזא טימ ןעמ טרָאּפש
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 .ןעקנערעג וצ טינ טסעגרַאפ
 דניק םייב רעדיױוּפ םוקלַאט טימ ןאק יד ןעזָאלרעביא טינ רָאט ןעמ

 ןענייז רעדניק זא ,טריסאּפ לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה סע .טנאה רעד וצ
 רעדױּפ םעד ןעגנול יד ןיא גידנעמעטָאניירא ןעראוועג טקיטשרעד
 ס'דניק ם'נופ טייוו ןעקעטשנייא ךיוא ןעמ זומ םניּפ יטפייס .(קעשַארּפ)
 -וקענמוא ןענייז רעדניק ואוו ,ןעלאפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע .ךעלטנעה
 .עקליּפש ענעפָא ןא גידנעגנילשנייא ,ןעמ

 .רעדילנ עדימ יד רַאפ זייסרעסקע
 רעד ןופ טנעקירטענּפא ןיוש זיא יבייב יד ןעוו זא ,טגָאז ירואל .רד

 טכייל טבייר .שזאסאמ ןעבעג םהיא ןעמ ףראד ,דָאב רעגידנעגרָאמ
 טשירפ שזאסאמ לעסיב סָאד .טנאה רעד טימ רעּפרעק םעד רעביא
 | .ּפָא סע

 .(לעמיוב ץנאווארּפ) ליוא ווילא טימ ןעביירנייא

 ,ליוא ווילָא טימ ןייא רעּפרעק ס'יבייב רעד טבייר טכאנייב ףיוא
 .ןעסקאוו וצ דניק םעד טפלעה סָאד זא ,ןעביולג םיריוטקָאד ליפ

 .ןעשזַאסַאמ וצ ױזַא יו

 ןעטנוא ןופ טבייר ןוא לעמיוב ן'טימ רעביא דניק סָאד טרימש
 -טנעה יד ןופ ןעלוקסומ יד טלעקייק ןאד .עיצאלוקריצ רעד ןעגעג ףױרַא
 יד טימ רעביא טהעג טצעל וצ .טנעה יד ןעשיווצ ךעלסיפ ןוא ךעל
 ןופ ןיוש עציײלּפ ןוא טסורב רעד רעביא (לעגענ .יד םימ טינ) רעגניפ
 טפָא גידנעביוהפיוא ,ןעגנוגעוואב עגידכעלייק גידנעכאמ ,ּפארא ןעביוא
 רעד רעביא סע טשטַאּפ ,טּפיינק ןאד .ייז גידנעשטילג טינ ,רעגניפ יד

 .םיוה רעצנאג |

 ,לעכייב ץרעביא שזַאסַאמ

 ץרעביא שזאסאמ ןעכיורב ,טּפָאמשראפ ןענייז סָאװ רעדניק
 ס'דניק ץ'פיוא ןָא טביוה ןוא לעמיוב םעד טימ ןָא טרימש .לעכייב
 גידנעהערד ,לעקיּפוּפ ן'זיב ,ףיורא ןעטנוא ןופ לעכייב ןופ טייז עטכער
 רהיא זיב ,לעקיּפוּפ ץרעביא (דנעה יד וװָא םלאּפ) עינַאלעד רעד טימ
 לַאמַא ךָאנ ןָא טביוה ןאד ,לעכייב ןופ טייז רעקניל רעד וצ וצ טמוק
 | | ,וו ,זא ןוא םמכער ןופ

 .ערעדנַא טימ טינ טשימ
 ץראפ רָאנ ןערעוו טכיורבעג ןעלָאז ךעלעקטַאמש-שאוו ס'דניק םעד

 .טנעקירטעגסיוא ןוא ןעשאוועגסיוא ןייר ןערעוו ןעטלאהעג ןוא דניק
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 .עדנַאש ַא עלעגעוויגנַאג ַא
 רענייב יד .עלעגעוו-גנאג א ןיא ןהעטש וצ דניק סָאד טינ טגניווצ

 .עמאמ יד טינ ,ןעפלעה ןיילא רומַאנ יד םהיא לָאז .ןעגיובעג ןערעוו
 רעד ןופ ןוא םייחנעגנאגראפ רעד ןופ שינעביילברעביא ןא זיא סָאד
 .טייהנעסיוומוא

 .עגַאל ם'דניק ןיא ןײרַא טהעג
 טריבורּפ םַא .םוג םינ זיא לעטנעה םייב דניק ןיילק א ןערהיפ

 סָאװ ןעלהיפ רהיא טעוװ ,טנאה רענעביוהעגפיוא ןא םימ ןהעגמורא
 .טלהיפ דניק סָאד

 רעדיילק יד ןופ רעניטכיוו רעדילג עקרַאטש

 םהיא ןעמ ףראד ,ןעכירק ןעבױהנָא רָאנ ליוו דניק א דלאב יוװ
 טרימשרַאּפ ךעלדיילק יד ןעלעוו רעמָאט ןעבָאה ארומ טינ ןוא ןעזָאל
 עכלעוו טימ ןעלוקסומ יד דניק םייב טלעקיווטנא ןעכירק סָאד .ןערעוו
 .דלָאג יו טוג ךיוא סָאד זיא ןעגָאמ ן'ראפ ןוא .ןהעג רעטעּפש טעווװ רע

 .ּפערט ףיוא ןהעג ןענרעל

 ןענרעל םהיא ןעמ ףרַאד ,ןהעגוצמורַא ןָא ןיוש טביוה דניק ַא ןעוו
 ּפערט א רעטנורא טהעג .םהיא ןעגָארט טינ ןוא ּפערט יד ףיוא ןהעג
 .ךייא וצ עציילּפ רעד טימ ,טעמורא ןעטנוא ןעכירק רע לָאז ןוא

 גהנמ רעשירַאנ ַא
 ןעדייר וצ דניק ןץ'טימ ןעביוהוצנא ךילרהעפעג ןוא שירַאנ זיא םע

 וו .זא ןוא ןעפָאלש ראפ "ןירעּפָאש, ,ןעסע ראפ "ןוינימַא, יו ,שירעדניק
 רע סָאװ ,סָאד ןעסעגראפ וצ טייקגירעווש יד ךָאנרעד טָאה דניק סָאד
 וצ יינ ס'פיוא ןעבױהוצנָא טשרע ךָאנרעד ןוא טנערעלעג רעהירפ טָאה
 יא סָאד .ּפָא טינ םהיא סָאד טהעגנ טסיזמוא .ךארּפש יד ןענרעל
 ,דניק ןעטסנעלק םוצ ןעדער גיטכיר רָאנ ,עיגרענע ענעריולראפ

 .ךיוא דניק ןערעטלע ן'ראפ גיטכיוו טייקכילטקניפ

 םייב טייצ ןופ טייקכילטקניּפ יד זא ,רימ ןענַאמרעד לָאמַא ךָאנ
 רעמעּפש ףיױא דניק םעד טיג גנאגלוטש ןוא ןעדָאב ,ןעפָאלש ,ןעסע
 -עג ףָאלש ענייז ןוא םעטסיס גנואיידראפ ןייז ןיא טייקגיסעמלעגער
 ,דניק ןופ הבוטל וצ ךיז ןעסאּפ ןעטייהניואוו

 ןעמע ןיא טייקנילטקניפ
 רָאמ דניק א זא ,ןעלהעצרעד טינ םענייק טנייח ןיוש ףראד ןעמ

 .סּפיּפ א רָאנ טיג'ס יו יוזא ,לעכעליימ ןיא טסורב יד ןעּפוטש טינ ןעמ
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 ןעדנוטש רעיפ עלא ;טַאנָאמ רעיפ זיב ,טרובעג ןופ ןעדנומש יירד עלַא
 ייב טינ ראג ןיוש -- םישדח סקעז ךָאנ .רעמעּפש ןוא םישדח טקעז זיב
 זא ,ןעטעטירָאמױא עטסערג יד ןופ טנעכערעג טנייה טרעוו ,טכאנ
 .םינ לָאמ ןייק טכערב דניק אזא .ןאלּפ רעטסעב רעד זיא סָאד

 .דניק סָאד ןעגיוז גיסעמלעגער
 רעטלעטשענּפָא רעד וצ רָאנ דניק סָאד ןעוװעדָאה ףראד ןעמ

 ךיז טסורב יד ןוא ןערעננוהסיוא ךיז דניק סָאד ןעזָאל וצ םוא ,טייצ
 .דניק טרעגנוהענסיוא ןא ראפ ךלימ גונעג טימ ןעמהעננָא

 .טכַאנײב ןעגיוז טינ

 טפָאלש ,טכאנ עצנאג א טסורב יד ןעהיצ דניק סָאד טזָאל ןעמ ןעוו
 עמחורעגסיוא ןייק טינ ףיוא טהעטש רעטומ יד ןוא גיהור טינ ןיילא סע
 עמאמ אזא ןָאק יו ןוא ,םבאוושעגמא זייווכעלסיב ןופרעד טרעוו .ןוא
 | ?דניק טנוזעג א ןעגיוזסיוא

 גיטכיוו עטעיד עגיטכיר

 א רעדָא ,ס'רָאטקָאד א רעטנוא ןייז דניק א ףראד רהָאי ן'זיב
 רעדניק טימ ןעטיש םעמאמ יד ןעגעלפ לָאמַא .החגשה ס'קינילק יבייב
 ,לָאצ עטסערג יד ןעבעגקירוצ םהיא ןוא טָאג טימ ןעליימוצ ךיז ןאד ןוא

 ,לבש ןעבָאה ייז ןעוו ןוא רעדניק רעגינעוו ןעיורפ יד ןעבַאה טנייה |
 טינ ראג זיא סע ןוא .ניבייא ףיוא ייז ייב רעדניק יד עקַאט ןעביילב
 יד סָאװ ןערעהוצ טינ רָאנ ךיז ףרַאד ןעמ .רעדניק ןעטיהוצּפָא רעווש
 ץפיוא תוצע ערעייז ןעריבורּפסױא ןוא ךייַא ןעלהעצרעד סעט'נכש
 רעכָא .ןעגלָאפ ןעמ ףראד םריונ קינילק א רעדָא רָאטקָאד א רָאנ .דניק
 -לושמוא יד טָא םורָאװ ךאזרוא ןייק ָאמינ זיא ןאד ןוא ...ןעגלָאּפ עקַאט
 יד ןופ ץראה סָאד ןעהערפרעד ןוא ןעהילב טינ ןעלָאז ךעל'הפוע עגיד
 | .ןערעטלע

 א רָאג ראפ רעהירפ ,עטעיד עגיטכיר יד ןעבעג רימ ןעלעוו טָא ןוא
 ץכָאנ .רהָאי סקעז זיב ,דניק ןערעטלע םעד ראפ ןַאד ןוא ,דניק ןיילק
 רע רעבָא ,טסע רעסיורג א יו ןעסע דניק א ןיוש געמ רהָאי ןעטסקעז
 /רעדעי יו ,טייקגיסעמלעגער ןוא טייקגיטכיזרָאפ עגיבלעז יד ףראד
 ןעטיה םהיא ןעמ ףראד טייחדניק ןייז ןופ ןערהָאי עלא .ףראד שנעמ
 עטסקרַאטש יד טָא ןיא לָאז רעּפרעק רעד םוא ,ליפוצ ןעשַאנ וצ טינ
 ַא .טייחקנַארק טימ ךיז גידנעלגנַאר ,תוחכ יד ןעדנעוושרַאפ טינ ןערהָאי
 א טסייה ןעטייחקנארק ןופ יירפ דנעגוי א ןוא םייהדניק עטנוזעג
 .ןערהָאי עגידרעטעּפש יד ףיוא טענמאדנופ רעקרַאטש

 רימ ןוא ,תוצע עדנעגלָאפ יד טָא ךילנהעוועג טיג רָאטקַאד ַא
 ,גנוריגער רעד ןופ ןעמונעג יז ןעבַאה רימ .ןעבעג ךיוא ַאד ייז ןעלעוו
 ןעטפנוקסיוא טקורד עכלעוו ,"ָארויב רעדניק, רענָאטגנישַאו רעד ןופ
 .םעמַאמ רַאפ
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 םישדח 4 זיב שדוח 1 ןופ עטעיד

 (העש יירד עלא ןעוועדָאה)
 זיב שדוח ןעמשרע םעד ןופ דניק א ראפ עטעיד א זיא סָאד

 : םישדח ריפ
 ןַא טגױוז :ה יר 9 ר ע ד ןיא רע גייזַא 6

 יי | .דניק סָאד
 עלעפעלעעט בלאה א םהיא טיג :(טכַא ךָאנ לעטרעפ א) 8

 סָאד .טפאז ןעצנאראמ לעפעלסע ןעבלאה א ךָאנרעד ןוא ליוא-שיפ
 מקירד ןעמ .טלַא ןעכָאװ ייווצ זיא דניק סָאד ןעוו ,ןעבױהוצנָא טוג זיא
 ןיא ןיירא לױא םעד טסיג ןעמ ןוא ןעמאזוצ ךעלעקעב ם'דניק םעד
 וצ לעטימ גיטכיו א רהעז ראפ טנייה ןעמ טלאה סָאד .לעכליימ
 לױא רעניזָאד רעד .(רענייב עכייוו ,סטעקיר) סיטיכאר ןעטיחראפ
 ןוא 4 "ייא,, ןימַאמייוו םעד ןוא ת "יד, ןימַאטייװ םעד ךיז ןיא טָאה
 ,גיטכיוו ךיוא זיא ןוז יד .סקואוו ס'דניק ן'ראפ גיטכיוו ייז ןענייז עדייב
 -ןוז א ןעגירק דניק סָאד זומ יוזא ,ןעפע ףראד דניק סָאד יוו דארג ןוא
 רעטעװ רעד ביױא ,רעטניוו ןיא ליפא ,גָאמ ןעדעי דָאב
 טפלעה סָאד ןוא סנימאטייוו דניק םעד ךיוא טיג ןוז יד .רָאנ טביולרעד
 ,םנוזעג םעניימעגלא םעד ןוא סקואוו םעד רעטנוא

 םָאד ןָא םנױז :ה יר פ ר עד ןיא ר עגייזַא 9
 .םיורא ןעסיורד ןיא ןוא ,דניק

 ןוא דניק סָאד ןָא טגױז :גָאטייב רעגייזַא 2
 .תַאלש ץ'כָאנ רעסאוו קנורט ַא ,ךילגעמ ביוא .ןעסיורד ןיא םהיא טלַאה

 .דניק סָאד ןָא טניז :גָאטימ כָאנ רעגייזַא 3
 -עעמ בלאה א דניק םעד טיג :(סקעז וצ לעטרעפ א ',9

 ןא רעדָא ,טפאז-ךעצנאראמ לעפעלסע ןעבלאה א ןוא ליוא-שיפ עלעפעל
 .ךעלרעק יד ןהָא ,טפאז-אטיימַאט לעפעלסע

 .דניק סָאד ןָא טנז :טכ ַאנרַאֿפ רע גייזַא 6
 .דניק סָאד ןָא טגױז : טנעווָא ןיא רעגייזַא 0
 .דניק סָאד ןָא טגז :ט כַאנייב רעגייזַא 2
 עיצרַאּפ יד ץלא טרעסערגראפ ,שדוח ןעטרעפ םוצ רעטנעהענ סָאוװ

 -לאהרעדנַא ןיוש טגירק דניק סָאד זיב ,טפאז-ץנאראמ יד ןוא ליוא-שיפ
 ייווצ רעדָא ,טפאז-ץנַארַאמ לעפעל-סע ןא ןוא ליוא ךעלעפעל-עעט ןעב
 | .ךעלרעק יד ןהָא ,טפאזיָאטײמָאט לעפעל-סע

 .םישדח 6 ויב 5 ןופ עמעיד
 (העש 4 עלא ןעגיוז)

 .דניק סָאד ןָא טגז :הירפ רעד ןיא רעגייזא 6
 --ןעצנַארַאמ לעפעל-סע ןא ,ליוא-שיפ עלעפעל-עעט ןעבלאהרעדנָא : (ןיינ ךָאנ לעמרעפ א הירפ רעד ןיא רעגייזא 9:18 ר
 .ךעלרעק יד ןהָא ,טפאז-אטיײמָאט לעּפעל-סע ייווצ רעדָא ,טפאז
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 -אנ עלעפעל א :ה ירפ רעד ןיא רענייזַא 0
 | .טסורב יד ןוא עשאק עכילריט

 ןעסנירג ןופ ּפוז לעסיבא :נ ָאטימ כָאנ רע גייזַא 2
 | ,םסורב יד ןוא ,רעייז א ךרוד טשטעווקעגכרוד

 :(6 וצ לעטרעפ ַא/ ט כא נר ַאפ רענייזא 538
 .טפַאז-ָאטײמָאט רעדָא ,טפאזדךעצנַארַאמ ,ליוא-שיפ

 יד ןוא עשאק לעסיבא :ט כַאנר ַא רע גייזַא 6
 .טסורב

 .ןעניואוועגוצ דלאב ןעבױהנָא דניק סָאד ןעמ זומ ,טהעז רהיא יו
 ןעלארענימ ערעייז רעביא גיטכיוו ןענייז ייז לייוו ,ןעסנירג ןעסע וצ |

 יד טימ) עשַאק רעכילריטאנ רעד טימ ןעמאזוצ ןוא ; סנימָאטיײװ יד ןוא
 -ראפ רעטונג א רַאפ טײקבָארג ,"יורטש , דניק םעד יז ןעביג (ןעיילק
 .גנואייד

 סעמאמ יד .טסורב יד :טנעווַַא ןיא רענייזַא 100
 ,ךילגעמ טייוו יו ,גָאמ ןעצנאנ א זומ דניק סָאד זא ןיילא ךָאד ןעסייוו
 וצ ןעפָאלש ןערעוו טגעלעג ןוא ,ןערעוו ןעדָאבעג ,ןעסיורד ןיא ןייז
 .טייצ רעד

 דניק םעד ןעבעג ןעבױוהוצנָא ךיוא טוגנ זיא שדוח ןעטסקעז םייכב
 ןעמ ףרַאד סָאד ןוא ייא ןַא ןופ לעכלעג עזיול עלעפעל-דעעט בלַאה א
 .ןעגיוו ןעניד רע גייז ַא 2 םייב ןעבעג

 9 ויב םישדח 7 ןופ עטעיד

 ןָא טגוזו :הירפ רעד ןיא רעגייזַא 6

 .טפאז-אטיימָאטמ רעדָא טפאז- ץנאראמ ,ליוא-שיפ : 9 5

 ,רעסאוו ,טסורב יד ןוא עשאק לעסינא : רע גייזַא 0

 | .ךילגעמ רָאנ ןעוו
 עטכַאקעגּפָא עקניסיבא :נ ַאטימ כָאנ ר עגייזַא 2 -

 ךרוד ןעבירעגכרוד ,(.וו .זא ןוא סניב-גנירטס ,שזדאניּפס ,ןערעמ) םנירג

 .טסורב יד ןאד ןוא ,ייא ןא ןופ לעכלעג לעסיבא ןוא ;ּפיז א

 -אטיײמָאט רעדָא -ץנַארַאמ ,לױא-שיפ :גָאטימכַָאנ 1 15

 | .(רָאדימָאּפ) טפאז

 .טסורבכ יד ;עשאק לסיבא :טכַאנרַאֿפ 6
 טכַאנייב ;טסורב יד :טנעווָא ןיא רענייזַא 0

 .קנורטמ א זיולב ,טינ ראנ ןיוש
 | ךעלעפעל- עעט ייווצ ןעבעג ןיוש ןעמ געמ שדוח ןעטניינ םעד ייב |

 .ליוא-שיפ

 רהָאי ץזיב םישדח 10 ןופ עטעיד

 רעדָא ,טסורב יד :הירפ רעד ןיא רעגייזַא 6

 םינ ,טנַאמש ן'טימ) ךלימ עטכָאקעג רעדָא ,עטריזירעטסַאּפ זָאלג ָא
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 רעדָא ,קאביווצ ןייק ,לעכעקעל ןייק .טינ ראג רעטמייוו .(טמאשעגּפָא
 .שרעדנא סעּפע

 -ראפ ןעּפָאלש ןהעג לָאז ןיילא עמאמ יד זא ,גיטכיוו רהעז זיא סע
 םָא םוא ,טנעוװָא ןיא טייצ רעד וצ ןעפָאלש דניק סָאד ןענעל ןוא ,הירפ
 לָאז הירפ רעד ןיא רענייזא 6 דניק סָאד ןעװעדָאהנָא ןופ רענייטש רעד
 זיא טנוזעג ס'דניק ן'רַאפ גיטכיוו רהעז .ןערעוו ןעטלַאהעגנָא ןענַאק
 .(127 לעטעלב) טייקכילטקניּפ עגנערטש

 .טפַאז-ָאטײמָאט רעדָא -ץנַארַאמ ,ליוא-שיפ -- 85

 רע .יבייב ןייק טינ דניק סָאד ןיוש זיא טייצ רעניזָאד רעד םורַא
 טציא ןיוש געמ רע .טסורב רעד ןופ טנהעווטנא ךילנהעוועג ןיוש זיא
 ןעסע טינ ןיוש רע ףראד טציא .ןעסע ןופ טייצ ןייז ןעטייב ןעבױהנָא
 ךס א ןיוש טסע רע .רעסיורג א יוװ ,גָאט ַא ןעטײצלָאמ יירד יו רהעמ
 .העׁש עכילטע ףיוא םהיא טקעלק סָאד ןוא רהעמ

 ןייז לָאז רֶע זא ,ןעסיורד ןיא ךס א ןעטלאה ןעמ ףראד דניק אזַא
 ,זיוה ןיא ןעוו וליפא ןוא .ןעווערטסיימ ןוא יירעליּפש טימ טגיטפעשאב
 סָאד טהעז ,ן'הרוג-הלעמ ןייא ןיא טינ ןיילא טלאה טניזענזיוה סָאד יבאי

 רע ןוא העש רעטלעטשענּפָא רעד זיב טינ זייּפש ןייק ךיז ראפ דניק
 םינ וליפא טכארמ רע זא ,גנונעדרָא אזא וצ טניואוועגוצ יוזא טרעוו
 עשרעדניק, ןייק ןופ טינ ןעסייוו רעדניק עכלעזא טָא .ןעסע ןייק ןופ
 .סדלָאק רעטניוו רעדָא ?סטניײלּפמָאק רעמוז, ןייק ןופ ,"ןעטייהקנארק

 -עג לעסיבא (קיטשירפ) טסעפקערב סע טסע רעגייזַא 90
 לעקימש א ןוא ךלימ זָאלג א ,(לעפעל-סע יירד-ייווצ ַא) עשאק עטכָאק
 ,טסואָאט טיוו לוָאה רעדָא ,הלח טיוו לוָאה

 ,ייא ןא ןופ לעכלעג א -- נָא טימ כָאנ רעגייזא 1
 8 ,רעייז 8 ךרוד טשטעווקעגכרוד ץלַא ךָאנ ,סנירג לעפעל רָאּפ ַא
 .ךלימ ,זייר עניורב לעפיבא רעדָא ,לעפַאטראק עטקַאבעג

 .טפַאזָאטײמַאמ רעדָא -ץנַארַאמ ,ליוא-שיפ -- 9
 עטשטעווקוצ רעדָא ,סעמיצ לעּפע ,עשאק :ערעשטעוו -- 9 3 0

 | ,ךלימ ,טסאָאט טיוו לוָאה ,סעמיצ ןעמיולפ
 רעחירפ לעסיבא ןייז גידנעמש ףראד ןעסע וצ טייצ ם'דניק םעד

 -קרעמפיוא ערעדנוזאב יד ןעבָאה ףראד דניק א .סנערעדנא ןעדעי יװ
 | .ןעמאמ רעד ןופ טייקמאז

 םישדח 18 זיב רחָאי 1 ןופ עטעיד
 -עגסױא ,ןָאטעגנָא :הירפ רעד ןיא רעגייזַא 7

 | .ךעלדנייצ יד ןעשאוו
 טימ רעדָא ,ךלימ טיפ עשַאק עטכַאקעג : קיטשירפ -- 7:30

 א ;ךלימ זָאלג ַא ;נינָאה טימ טסוָאט מעיוו-לוָאה ,עקנַאטעמס לעםיבא
 ,ייא זיול

 .טפַאז-ָאטײמָאט רעדָא -ןעצנַארַאמ ,ליוא-שיפ -- 59
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 רעדָא ,לעּפָאטראק עטקאבעג א :רעניד - ר ענייז ַא 2
 לעסיבא רעדָא ,ינָארַאקַאמ טעיוילוָאה עטכַאמענ שימייה רעדָא ,זייר
 ,ךלימ ,טסוָאט טעיװ-לוָאה ,סנירג עטכַאקעג א ;:נידוּפיזייר

 | .ךלימ זָאל א-- 0
 | .טפַאז ןוא ליוא-שיפ --- 685
 טהעז) סנירנ ןופ פוזךלימ ,עשאק לעסיבא :רעּפַאס -- 0

 .ךלימ ,הלח טעיװ-לוָאה ,טכורפ עטכַאקעג ,(ןעסנירג

 דניק רעטלע ןַא רַאפ עטעיד
 ָאד ןענייז ,רעסערג ןערעוו ןעפע םעיצרָאּפ יד סָאװ םעד ץוח א

 .רהָאי יירד םורַא זיב ,ןעפע ס'דניק ןיילק א ןיא ןעגנורעדנערַאפ גינייוו
 וצ ףיױא ןיאעטָארּפ םעד לייוו ,טינ דניק אזא ףראד שיילפ םוש ןייק

 רעד ןופ סירא רע טגירק רעּפרעק םעד ןעטלאהוצפיוא ןוא ןעיוב

 ,עטמאשענּפָא טינ ,עטוג ןייז רָאנ ףראד ךלימ יד .גָאט א ךלימ טרָאװק

 דניק םעד ןעפלעה עכלעוו ,"ייא,, סנימאטייוו יד ןעגיל טנאמש ןיא לייוו

 שטָאכ ןעבעג ןיא ןעטלאה ךיוא ןעמ געמ ליוא-שיפ םעד .ןעסקאוו וצ

 ןעזייוו ןוא ןעמירקראפ טינ ךיז טעוו עמאמ יד ןעוו ןוא ,רהָאי יירד זיב

 -עג םלא ןעמענ סָאד דניק סָאד טעוו ,רעטכעלש א זיא היר רעד זא

 ןוא רע'תמא ,סליוא-שיפ יילרעלא ןאראפ ןענייז קראמ ןיא .טייחניואוו

 רעד ליוא רעד זיא יצ ,רָאטקָאד םייב ןָא ךיז טנערפ .רעטגינײרעגּפָא

 רעד .רעקײטּפא ןעכילטרָאװטנאראפ א ןופ טפיוק רעדָא ,רעניטכיר
 .סנימאטייוו עניטיונ עלא טָאה ליוא-שיפ רע'תמא

 רָאנ ןענָאז עטעיד ס'דניק רעטלע ןא ןענעוו ןעמ ןָאק טציא ,ונ

 ענעסקאוורעד ןופ ןעסע םעד ןעגעוו טגאזעג ןעבָאה רימ סָאװ סָאד

 וצ ףיוא ןיאעטָארּפ רעד .ןעלאווק יירד עלא ןייז ןעזומ סע :ןעשנעמ

 רעד ןופ ,טגאזעג יוװ ,דניק סָאד טגירק סָאד ןוא ,רעּפרעק םעד ןעיוב

 .םיורא רע טגירק סטיירדייהָאבראק יד .וו .זַא ןוא רעייא יד ןופ ,ךלימ

 -םעפ יד ; ןעטכורפ יד ןופ ,ןעסנירג יד ןופ ,תואובת עכילריטאנ יד ןופ

 .רעטוּפ ןופ ןוא ךלימ רעד ןופ ךיוא רע טגירק ןעטייק

 -לָאמ יירד ס'דניק רעמלע ןא טימ ךָאװ א רימ ןעביג טא רעבַא
 6 זיב רהָאי ַא ןופ דניק ַא רַאפ טונ זיא עטעיד יד טָא .גָאט ַא ןעטייצ
 : .רהָאי

 גָאטנָאמ

 זייר עניורב לערעלעט א .ץנאראמ ןופ טפאז -- ט ס ע פ ק ער ב = |

 .רעטוּפ ,םיורב טיוו לוָאה ,ךלימ טימ
 א ;טשטעוװקוצ טוג ןעסנירג עכילטע ןופ פז א -- ר ע ני ד

 "ראפ רעדעווטעי ןיא ייא ןַא ;ץכעלַאש רעד טימ לעּפָאטראק עטקאבעג

 רעטכַאקעג 8 ;(רעייא טהעז) עטסעב יד ןענייז רעייא "םלעדאק, ,עמ

 -עג ןופ סעמיצ א ,ירעלעס ווידנע ,אטאלאש יװ ,רעיור א ןוא סנירג

 טעיוו לוָאה ;טכורפ עיור -- דניק רעטלע ןַא ראפ ןוא ,טכורפ עטכָאק
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 יז טקאהוצ .גיטכיוו רהעז זיא סנירג עיור יד ; ךלימ ,רעטוּפ טימ הלח
 ,דניק ןיילק א ראפ ּפוז ן'טימ סיוא יז טשימ ןוא ןיד

 טימ טירב טעיװ:לוָאה ,אניטעיו לעפעל רעיפ ַא -- רעּפַאס |
 רעסערג א ראפ ןוא ,דניק ןיילק א ראפ גונעג זיא סָאד .ךלימ ,רעטוּפ
 -םָאק א ןופ עמרָאפ רעד ןיא ייא ןא ךָאנ ןעמוק געמ דניק
 .דרַאט

 גָאטסניד

 עכילטע ,טשטעווקוצ טונ ןעמיולפ עטכַאקעג -- ט ס ע פ ק ע רב
 ,ךלימ ,טסוָאט טעיװ-לוָאה ,(םעשאק העז) עשַאק ץטירג-רעבַאה לעפעל

 .טוג ךָאנרעד ,סנירגיּפוז ײלרעלַא טימ ןעזדניל ןופ ּפוז -- ר ע נ י ד
 -יּפס לעפעל רַאּפ א ; קאלשכרוד רעדָא ,רעייז א ךרוד טשטעווקעגכרוד
 ,(ענעמיל רָאנ) רעיוז ןוא סיז רעדא ,רעטוּפ טימ טעווארּפראפ ,שזדאנ
 טשטוָאּפ א ,טקאהוצ רעדָא ןעטינשוצ ןיד ַאטַאלַאש ךעלטעלב ייווצ א
 ,.ךלימ ,רעטוּפ טימ טסוָאט טיוו-לוָאה ,(רעייא העז) ייא

 ןהָא) רעטוּפ רעדָא ךלימ טימ עשאק ענעצייו -- ר ע 5 ַא ס
 לעפעל ייווצ א ,גינָאה רעדָא רעטופ טימ טסוָאט טיוו לוָאה ,(רעקוצ
 ,ךלימ ,(גנידוּפ העז) גנידוּפ זייר

 ךָאװטימ

 לעסיבַא טםימ טורפפהערג עטליישעגסױא -- טסעפקערב
 ,.ךלימ ;עשַאק רעדָא ,ןיפָאמ טיוװ-לוָאה ַא ,גינָאה

 לוָאה ץשימייה לערעלעט א ,דראטסָאק עלעסיש א -- ר ע ניי ד
 ,אמאלאש ;מפאז ָאטײמָאט טימ רעדנָא ,רעטוּפ טימ ינָארַאקַאמ טיוו
 םיוולָאה ;סעמיצ לעּפע לעסיבא ;ןעטינשוצ ןיד ,ווידנע רעדָא
 : ,ךלימ ; חלח

 א ;ךלימ םימ ץטירנ-רעבָאה עכילריטַאנ ןופ עשַאק -- ר ע ּפ ַא ם
 -יורב טימ טכאמעג) ץכאמעגנייא ןעשימייח טימ םיקוק טיוו לוָאה רַאּפ
 ןעגייא) רעטוּפ- טאניּפ עשירפ טימ טסוָאט טיוו-לוָאה ,(רעקוצ םענ
 .סעמיצ ןעגייפ לעסיבא ;ךלימ ;(טכַאמעג

 גָאטשרענַאד

 - -נישזאר עניורב עטכאקענּפא לעפעל ייווצ א -- מט ס ע פ ק ע ר ב
 עשאק ענעצייו עכילריטַאנ טימ טשימעגסיוא ,(ךעלרעק ןהָא) סעק
 ,ךלימ ,טסוָאט טיוו לוָאה ,(טריָאוװסטעיוװ רעדָא ,אניטיוו)

 ננירטס ;(סּפוז העז ,סעברַא עגנוי) ּפוז סעברַא -- ר ע נ י ד
  רעדָא רעמוּפ טימ (דניק ןיילק א ראפ טשטוועקוצ רעדָא טקאהוצ) סניב
 ;ךלימ רעד טימ קיעק טיוו לואה לעקיטש א ,ייא זיול ַא ; ךלימ לעסיבא
 .(דניק ןיילק א ראפ טקאהוצ) ןעלטיימ ייווצ א

  לעּפָאטרַאק עטקַאבעג א ,(םּפוז העז) ּפוז ירעלעפ -- ר ע 9 ַא סה
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 טיוו לוָאה ,(דניק רעסערג א ראפ ץכעלָאש רעד םימ) רעטוּפ טימ
 .גונעג ןיוש זיא ּפוז ןופ ךלימ יד .גינָאה טימ טסוָאט

 גָאטיײרפ

 עשַאק ,(דניק ןיילק א ראפ ,טפאז) ץנאראמ -- ט ס ע פ ק ע ר ב

 .ךלימ ,(סניּפָאמ טהעז) להעמ עלעג ןופ ויפָאמ ,ץטירגירעבָאה ןופ
 ;רעטוּפ טימ ןעסנירג יילרעלא ןופ ּפוז רעטכידעג -- ר ע ני ד

 עטַאלַאש ךעלטעלב ייוצ א ;סעמיצ עווקורב רעדָא סעמיצ ןערעמ
 טםימ הלח טיוו לוָאה ךעלצענעּפ עניד ץנאג ייווצ ןעשיווצ טגיילעגניירא |

 ; סעמיצ בראבור רעטסיזראפ לעסיבא ; דראטסָאק עלעסיש א ;רעטוּפ

 .ךלימ
 -ייוצ א ;(ספוז טהעז) ּפוז לעפָאטַאק ;גנידוּפ זייר --ר ע ּפ ַא ס

 ;(רעקוצ םעניורב ןופ) ץכאמעגנייא ןעשימייה טימ סיקוק טיוו לוָאה יירד
 .סעמיצ ןעמיולפ לעסיבא ;ּפוז רעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא ךלימ יד

 תבש

 טימ טסיזראפ ןוא טליישעגסיוא) טורפיּפיערג -- ט ס ע פ ק ע רב
 םיוו לוָאה ,עשַאק ץטירגרעבָאה ,סירעב עשירפ סעּפע רעדַא ,(גינַאה
 : | .ךלימ ,רעטוּפ טימ טסוָאט

 א רַאֿפ .(םּפוז טהעז) סניב גנירטס ןופ ּפוז ךלימ --ר ע נ י ד
 ןערעמ עטכַאקעג .םניב גנירס יד ןעשטעווקוצוצ טוגנ זיא דניק ןיילק
 א טימ טשימעגסיוא זייר עניורב לעפעל ייווצ א ;קאנרעטסָאּפ רעדא
 -עגנָא ןא ,רעטוּפ טימ חלה טיוו לוָאה ;געמטָאנ לעסיבא ןוא ייא זיול
 .ּפוז ןיא ןעוועג ןיוש זיא ךלימ יד ;לעּפע רענעביר

 הלח טיוו לוָאה ;ךלימ זָאלג רעד ןיא זייר עניורב -- ר ע פ ַא ס
 .ץנאראמ א ;רעטוּפ טימ

 גָאטנוװ

 רעדא עקנאטעמס טימ לעּפע רענעקאבעג א -- ט ס ע פ ק ע ר ב
 -נײַא ןעשימייח טימ ןיּפָאמ טיוו לָאה ַא ;סירעב עשירפ עטשטעווקוצ
 | .עשאק יד םיוא טזָאל לָאמ ןייא .ךלימ ;ץכאמעג

 -םיוא ,םעילפָאטראק טשטעווקוצ ; ןעסנירג ןופ ּפוז -- ר ע נ י ד
 -עג רעוַאלּפ ילַאק ;געמטָאנ לעסיבַא ןוא רעטוּפ ןוא ךלימ טימ טשימעג
 .סעמיצ ןעמיולפ ;םיקוק טיוו לוָאה ;ךלימ זָאלג רעד ןיא טכָאק

 ;וייר ענױרב םימ ּפוז ךלימ ;(דרַאטסָאק) ייא ןַא - רעּפַאס
 ,ךלימ ;טסוָאט טעיװ-לוָאה ;ץנַארַאמ עבלאה א רעדָא סעמיצ לעּפע

 א ראפ םונ ,טנאזעג יו ,זיא עטעיד ענעבעגעג סָאװ-רָאנ יד טָא
 זיא ןוא סטנוזעג א זיא דניק סָאד ןעוו רעבָא ,6 זיב רהָאי 1 ןופ דניק
 רעייא 2 ןעבעג ,סנעטשרע ,םהיא ןעמ געמ ,טלא רהָאי ריפ םורא ןיוש
 א רשפא ןוא ,ּפוז שיילפ ןעגירק רע געמ ךָאװ א לָאמ ייווצ א ןוא גָאט א
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 -ייוו סָאװ רעבַא ,זעק ,שיפ לעקימש ַא ,שיילפ-םַאל רעדָא ,ןוה לעציּפ
 -- ךלימ .דניק ץראפ רעסעב ץלא ,ןעסנירג רהעמ סָאװ ןוא שיילפ רעגינ
 .גָאט ַא טרָאװק ַא

 רעטסרעווש רעד ןייז רעניד ס'דניק א ףראד ,ןהעז ןָאק ןעמ יו
 ןענַאק לָאז דניק סָאד םוא ,רעטכייל א ןייז ףראד רעפאס ןוא ,טײצלָאמ -

 רעדניק זא ,ןעטיהּפָא קרַאמש רחעז ףראד ןעמ .ןערעוו ןעפָאלשנא ךיילג
 ראפרעד טָא .ןעּפָאלש ןהעג ן'ראפ ןערעוו טגנערעגפיוא טינ רָאג ןעלָאז
 רעּפַאס ןעסע לָאז רהָאי סקעז זיב דניק ַא זַא ,ןַאלּפ רעטוג ַא עקַאט זיא
 רעד טימ ןעמאזוצ ןעסע ןופ גנוגערפיוא יד ןעדיימוצסיוא םוא ,ןיילא
 .עילימאפ

 א רָאנ זיא דניק ןרעמלע ץראפ עטעיד יד זא ,ךיז טהעטשראפ סע
 ם'דניק ןיא ןעלאווק יירד עלא ןייז ןעזומ סע זא ,גידנעזייװנָא ,ליּפשייב
 רעד ןופ ןעביילקסיוא ךיז ךָאנרעד ןיוש ןָאק עמאמ יד רעבָא ,ןעסע
 ,ןעטייבוצרעביא ףיוא ליוו יז סָאװ ,ןעטכורפ ןוא ןעסנירג להָאצ רעסיורג
 ןיא ןָאט סָאד ןָאק ןעמ .זייּפש ןייז ךיז ןעסעוצ טינ דניק םעד לָאז סע זא
 עטנעגילעטניא יד ףראד ךאז ןייא רעבָא ,םינפוא ענעדיישראפ ךס א
 ןוא טרָאס ןעטסשירפ םעד ןופ ןייז ןעזומ סנעסע יד זא ,ןעקנעדעג עמַאמ
 ,םינימ עטלעצניקעג טינ ,עטעוועבארעב טינ ,עכילריטַאנ יד ןופ רָאנ

 ןעקוארב יד .סקיעק עטפיוקעג יד דניק ןופ טייו ץנאג טלאה
 טימ ןוא גיבלימ ךילנהעוועג ןענייז ייז ;םיערסָארג יד ןופ םקיעק
 ןופ ,גנירעה ןופ ,ןעסעטאקילעד ןופ דניק סָאד טיח .ןעפָאמש עשימעכ
 יד ןופ ,םידנעק ןופ ,ןעטכורפ עטנעקירטעג ,עטרעכיורעג לעבעווש טימ
 יד ןיא רעדָא ןעטנואפ םייב סרעסַאװ עדָאס עטעוװַארּפרַאפ שימעכ
 .םמירק-זייא עגיליב יד ןופ ןוא ךעלשעלפ

 .עמאמ עיירטענ ןייק טינ רָאג
 יד ןעשיווצ ךוזראפ רעדָא ,קעל םוש ןייק ןוא טונימ רעד וצ ןעסע

 זיא עמַאמ יד .ןעגָאמ ןעטנוזעג א ףיוא דניק םייב טיוב ןעטײצלָאמ
 דניק "ןעמכאמשראפ, ן'פיוא תונמחר טָאה יז ןעוו ,טינ עטוג ןייק רָאג
 .ןיירא לעטנעה ןיא טונימ עדעי סעּפע םחיא טגנאלרעד ןוא

 .םעוװעדָאהעג טּפָא ןעוו
 ןופ ןעמ טביור ,ןערעגנוחסיוא טינ ךיז דניק א טזָאל ןעמ ןעו

 -םיוא ןא וצ טגנערב ןעסע סָאװ ,ןעגינעגראפ ן'תמא םעד קעווא םהיא
 ןעסע רעדניק יד זא ,ןעיירש סאוו ,סעמאמ יד .ןעשנעמ ןעטרעגנוהעג
 ,םעד ןיא גידלוש ןיילא ןענעז ,טינ

 ."סטניעלּפמַאק רעמוז , טיהראפ
 ןוא ,לעּפע עטרעקוצעג עטבראפעג עטיור יד ןוא ידנעק ,שמיוודנעפ םירקזייא ןא יבייב רעניילק רעד ןעבעג וצ רעייפ ראפ יו ךיז טיה ||
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 יד .סטנײלּפמָאק רעמָאס ןופ לעבָארט ןייק ןעבָאה טינ טעוװ רהיא
 ,עלעצרעה ס'דניק םעד "ןעקיווקרעד , טינ ליוו סָאװ עמַאמ עגנערטש
 .עמַאמ עטסעב יד זיא

 .ןעיידראפ טינ ךָאנ סָאד ןָאק

 ,זײּפש-לאמכַארק ןייק ןעסע טינ יבייב א רָאט טַאנָאמ ףניפ זיב
 עלא ןוא הלח טעױו-לָאה רָאנ ןעבעג ןעבױהנָא ןעמ ףראד ךָאנרעד רעבָא
 - .להעמ ץעסייוו יד יו ,בנג רעבלעזרעד זיא אניראפ .סעשאק עכילריטַאנ

 .קנורט ןייק טינ ךלימ

 ראפרעד ןעגירק רעדניק ליפ רהעז .קנורט ןייק טינ ,ןעסע זיא ךלימ

 .לכאמ רעטּפָא ןא רהעז ייז ייב זיא סָאד לייוו ,ךלימ טנייפ

 קנורט א ראפ סָאד ןעביגנ ןוא רעלהעפ םעד טּפָא ןעכאמ רעטומ |

 רָאנ .ןעגָאמ םעד טימרעד ןעגיטסעלאב ןוא ןעטייצלָאמ יד ןעשיווצ

 ,קנורט א זיא רעסאוו עשירפ ,ענייר

 .ןעסע ךילריטַאנ טימ ןָא טביוה

 ,ןיירא לעטנעה ןיא סעּפע דניק םעד ןעבעג ןָא ןיוש טביוה ןעמ ןעוו

 ילייוו .רד .להעמ .רעטעװעבַארעב רעד ןופ סעּפע ןייז טינ סָאד לָאז

 ןעסע ןעמ ףראד ,ןעכעל סנעשנעמ ןופ ףוס ן'זיב בױהנָא ןופ זא ,טגָאז

 .להעמ םעד טָא ןופ טיורב לעקיטש א דניק םעד טיג .להעמ עכילריטַאנ

 קעביווצ רעדָא (לעכעקעל) עלעקיעק עסייוו עניבייא סָאד יו רעסעב

 | | ,לעטנעה ןיא

 | ,גיטכיוו יוזא דארנ ןעטיהוצּפָא רעטעפש

 ."טנא ץויב דניק סָאד ּפָא גימכיר טנייה ןיוש ןעטיח סעמאמ ליפ

 יד ןוא ןעגיסעלכאנראפ וצ ןָא ןיוש סע ןעמ טביוה דלאב רעבָא ,ןעניואוו

 ,ןעסאּפפיוא יוזא ףראד ןעמ .ןָא ךיז ןעביוה רעמוז ןעטייווצ ם'נופ תורצ

 רהָאי יירד זיב .ץלא ןעסע טינ לָאז דניק סָאד זא ,רעהירפ יו דארג

 -לָאה טגנידאבמוא ןעסע ןוא גָאט א ךלימ טרָאװק א ןעקנירט סע זומ

 ןעלארענימ יד םהיא טיג סָאד לייוו ,ןעסינרג ןוא טכורפ ,טיורב טעיוו

 ,םינ שיילפ ןייק רעבָא ,גָאט א ייא ןַא .ןעסקאוו וצ םנימַאמייוװ יד ןוא

 ןוא ןעסנירג רהעמ ץלַא ןוא רעקוצ ןוא לַאמכַארק רעגינעוו סָאװ

 .ןעווייח ףיוא יו ןעסקאוו טעוװ רע ןוא ,ןעטכורפ

 .ןעייק סעּפע גידנעטש |

 ּפָא ןעמוק ,ןעייק ןוא לעטנעה ןיא גידנעטש ןעטלאה סָאװ רעדניק

 ןוא (שינעכעטש) סּפמערק ןעבָאה ייז .עמַאמ רעשיראנ רעייז רעביא

 .טפָא דניק א ףראד רעסאוו קנורט ַא .תורצ ערעדנא יילרעלא ןופ ןעדייל |

 .ךלימ יד דניק םעד טיג ןעמ ןעוו
 טמהענ ,ךלימ לעשעלפ א ןעמיראוונא דניק םעד ףראד ןעמ ןעוו

 . זיא סע עכלעוו טימ עטאוו יד םיורא טּפאכ ןוא טנעה ענַייר טימ סע
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 ךיז טָאה רעכלעוו ,(עקּפיּפ) לעּפינ םעד ןָא דלאב טוט .טקעטשראפ
 ןיא ןיירא לעשעלפ סָאד טלעטש .רעסאוו סקארָאב ןיא טקייוועג

 רעד ףיוא ךלימ לעסיבַא סיורא טשטמעווק ךָאנרעד ,רעסַאוװ רעמירַאוװ
 מינ ךיז סע טנייל לָאמ ןייק .סייה וצ טינ זיא סָאד יצ ןעלהיפ וצ טנאה
 .ןעכוזראפ וצ ןיירא ליומ ןיא ןיירא

  ,לעשעלפ סָאד ןעקנעוושסיוא דלַאב
 טקנעוװשעגסיױא דלאב ףראד (לעטָאב) לעשעלפ-ךלימ ס'ניק םעד |

 ןוא עדָאס טימ ןערעוו טליפעגנָא ןוא רעסאוו עטלאק טימ ןערעוו
 עדָאס עסייה ןיא ,עגירעביא יד טימ ןעשאוו סָאד ןַאק ןעמ זיב ,רעסאוו
 | | רעסאוו

 .ןעּפוטשכרוד טינ ךיז ןענָאק
 רעדָא עטריזירעטסאּפ יד עטאוו טימ ןעמ טקעטשראפ ראפרעד טָא |

 ןעבָארקימ יד ןענָאק עטַאװ ךרוד לייוו ,ךלימ ךעלשעלפ עטריזילירעטס
 ,טייצ עננאל א שירפ ןוא סיז טביילב ךלימ יד ןוא ןעּפוטשכרוד טינ ךיז
 יד ןיירא ןיוש טמוק עטַאוװ יד סיורא רָאנ טמחענ ןעמ יווװ יוזא רעבָא
 לענש ךילריטאנ ףראד ןעמ .ןעבָארקימ טימ לופ זיא טפול ןוא ,טפול
 .לעשעלפ סָאד דניק םעד ןעבעג ןוא לעּפינ םעד ןָאטּפיורא

 .לעסיב סָאד סיוא טסיג
 ,ןהעטשראפ ןיוש ךָאד ןעמ ןָאק ןעטלהעצרעד סָאװ-רָאנ םעד ןופ

 סָאד ןעמ רָאמ ,ךלימ לעסיב א לעשעלפ ןיא רעביא טביילב רעמָאט זא

 טסיג .חריבע ןייק ןייז טינ לָאז .דניק םעד ןעבעג טינ רעטעּפש ןיוש
 .טנוזעג ם'דניק ץראפ ךלימ יד הרּפכ א .סיוא דלאב סע

 (עקּפיּפ) לעּפינ רעד
 זיב ,סקארָאב םימ רעסאוו ןיא ןעטלאה ךיוא ןעמ ףראד לעּפינ םעד

 יד םימ ןעמאזוצ ייז טכָאק .ןעשאווסיוא טכער ןיוש םהיא ןָאק ןעמ
 | ר ,ךעלשעלפ

 .(סעֶקּפיּפ ענעקיטסאלעמוג) םלּפינ יד

 ןענייז םע .עצראווש יד רעדָא עטיור יד ןענייז סלעּפינ עטסעב יד
 ראפרעד ןוא יילב טשימעגוצ זיא ייז וצ רעבָא ,ךיוא עסייוו ןאראפ
 | .טנוזעג םינ ייז ןענייז

 סלּפינ יד

 סָאד טרעק ןעמ ןעוו זא יוזא ,ןיילק ןייז זומ לּפינ יד ןיא לעכעל סָאד
 ןאראפ ןענייז סע .ןעניר טינ ,ןעּפאקסיורא רָאנ ךלימ יד לָאז ,רעביא
 א םימ לעכעל א ןעבאמ ןיילא ןָאק ןעמ ןוא ,ךעלכעל ןהָא רָאג םלּפינ
 .לעדָאנ רעבָארג רעדָא ,עקליּפש-רָאה רעטהילגוצ
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 .לעכעליימ סָאד ןוא םעקּפיּפ יד ןעשַאװ
 ןיא רעבָא ,ןעבָארקימ ןייק ָאמינ ןענייז ךלימ סרעטומ רעד ןיא |
 ָאי ךיז ייז ןענַאק טסורב ס'עמאמ רעד ףיוא ןוא לעכעליימ ם'דניק
 -וצּפָא גידנעטש םאזטאר םוראד זיא טייקגיטכיזראפ ראפ .ןעבײלקנָא

 ןעקנוטעגנייא עטאוו לעקימש א טימ טסירב יד ןופ סעקּפיּפ יד ןעשיוו |
 סָאד ןעשאווסיוא עטאוו לעקימש רעדנא ןא טימ ןוא ,דיסע קירָאב ןיא
 טרָאּפשראפ סָאד .לאמא ךָאנ ןעניוז ן'כָאנ ןוא ,דניק םייב לעכעליימ
 .דניק ץ'ראפ ךלידעש םינ זיא דיסע קירָאב רעד .תורצ לָאמַא

 .טינ טרניב סָאװ ,דנאב א

 ר ָא ט דנַאב רעד רעבָא ,דנאב-ךיוב א ןעגַארט זומ יבייב עניילק א
 ,דנאב םענעלָאװ א ןענָארט סע ףראד רהָאי ןזיב .ןעדניב טינ
 יד רָאנ .לעברא ןהָא ,עלעדמעה טקירטשעג א יו ,סיוא טהעז רעכלעוו
 -עלָאװ א טימ עלעּפָאנ סָאד ןעדניבוצנייא םונ זיא ןעכַאװ ייווצ עטשרע
 .שזאדנאב םענ

 .טייקגיטכעלש א רעייפיסעפ

 א וויטיזָאּפ רָאנ ,טייקסואימ א רָאנ טינ זיא רעייפיסעּפ רעד
 וצ םעּפע גידנעטש טייהניואוועג יד דניק םעד טיג רע .טייקנימכעלש

 -ץכעיײּפש יד טצייר סע .ןעייק וצ סעּפע גידנעטש ,ליומ ןיא ןעטלאה |
 .מינ לָאמ ןייק םעד בילוצ ןעהור עכלעוו ,ןעזירד

 טפול עשירפ
 רעטסנעפ סָאד לָאז .טנוזעג ןייז וצ דניק םעד טפלעה טפול עשירפ

 -ראפ לעטנעוו רעינאּפש א טימ .טכאנ ייב ןוא גָאט ייב ןעפא ןהעטש

 ןיא טינ דניק א ןעד טּפָאלש .טניוו א ןופ לעטעב ם'דניק םעד ןעמ טיה

 | | | ? ןעסיורד

 .ןעפָא ןייז גידנעטש ןעזוומ רעטסנעפ

 סָאד רעבָא ,ןייא םוג דניק סָאד טקעד טכאנ רעטלַאק ַא ןיא

 .םייה א קעווא לעבערדלָאק םעד רעטנוא טגייל .ןעּפָא ןייז זומ רעטסנעפ

 .רעביא גנאל ןייז ךעלעברא יד ןעלָאז ,(געב רעטָאװ טַאה) שאלפ רעסאוו

 .(ּפעק) לעקיּפישט םיראוו א ןָא דניק םעד טוט .ךעלטנעה יד

 .טפול רעד ףיוא גידנעמש

 ןעדעי טפול רעשירפ רעד ףיוא ןעגנערבסיורא ןעמ זומ דניק סָאד

 ,זיוה ןיא טייברא ןָאט זומ ןעמ ןעוו רעבָא ,ןעגער א ןיא ץוח א ,גָאט

 ןיירא םע טגייל ןעמ ,ןעסיורד םעד ראפ יו דארג ןָא דניק סָאד ןעמ טוט

 ,ןעלאפסיורא טינ לָאז סע זא ,ןייא גיטכיר סע טּפארטס ,עלעגעוו ןיא

 -נעפ ענעּפָא יד וצ וצ עלעגעוו סָאד טרהיפ ןעמ ןוא ,וצ סע טקעד ןעמ

 .ןעסיורד ןיא יו ,ןעפָאלש טרָאד סע לָאז ןוא ,םור טנָארּפ ןיא רעטס
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 .טלעק ןופ ןענערָאװאב ןָאק ןעמ

 לעכערדלָאק םעד וצ ןוא לעצארטַאמ ם'דניק םוצ ךעלדנעב וצ טהענ
 םענעפָא ן'טימ טכאנייב ןעקעדפיוא ןענַאק םינ דניק סָאד ךיז טעוו
 .רעמסנעפ

 .טייז רעקניל רעד םַא ףיוא טהעטש

 ןוא טיירש ןוא ףָאלש ןעננאל א ךָאנ ףיוא ךיז טּפַאכ דניק א ןעוו
 ןופ ןעניוא עגיטכיל טימ ןוא ךילהערפ ןייז וצ טָאטשנָא ,טעוועדלאוונ
 םינ זיא רעמיצ ןיא סָאװ ,םעד ןופ טפָא רהעז סָאד זיא ,הורּפָא םעד
 -יסקָא רעד .ןעגנול יד ןיא ןעהיצוצניירא ףיוא טפול עשירפ ןייק ןעוועג
 יד "ןענערבוצרעביא , ףיוא גימיונ זיא טפול רעשירפ רעד ןופ ןעשזד
 .-נייא ןייז ףראד דניק סָאד .ןעביולקעגנא ןערעוו טרָאד סָאװ ,ןע'םס
 זיא ללכ רעגיזָאד רעד .ןעפָא גידנעטש רעטסנעפ סָאד רעבָא ,טקעדעג
 ענעסקאוורעד .ךילריטַאנ ,ךיוא ןעשנעמ עסיורג ראפ דלָאג יו גימכיר
 -ראפ ייז ןעוו ,טהורעגסיוא טינ רָאג הורּפָא ץ'כָאנ ףיוא לָאמא ןעהעטש
 .טפול עשירפ טימ רעמיצ סָאד ןעליפוצנָא ןעלהעפ

 .ןיישנענוו
 ןעבָאה זומ שנעמ א ,גונעג טינ זיא ןיילא טפול עשירפ רעבא

 טנייה ןיוש טסייוו ןעמ .דניק סעדנעסקאוו א טּפיוהרעביא ,ןיישנענוז
 רענייב ענייז םוא ,דניק א ףראד זייּפש עכילרימאנ רָאנ טינ זא ,רעכיז
 יד ףראד רע רָאנ ,(סמעקיר) םיטיכאר טימ טינ ןוא קרַאטש ןייז ןעלָאז
 ןופ ןעמיהראפ עכלעוו ,סנימאטייוו יד רעּפרעק םעד טיג עכלעוו ,ןוז
 + .קעלש ערעדנא ךיוא ןוא סיטיכאר

 רַאג טגעל "ָארויב רעדניק , רהיא ךרוד ,גנוריגער רענָאטגנישאוו יד
 ףיוא ןעטלאה ןָא טרובעג ןופ רעדניק ףראד ןעמ זא ,ןעטלעוו ןייַא טציא
 עמוג רהעז זיא סָאד .ןענַאזעס עלא ןיא גָאט ַא לָאמ עכילטע ןֹוז רעד
 יז טסייר םורָאװ ןעגערפ יז געמ ןעמ רעבָא .גנוריגער רעד ןופ טייברא
 -נוז ,עמטעטסעּפראפ ,עטקיטשראפ יד ,סמָאלס יד רעטנורא טינ עקַאט
 םעד וצ רענייא טנעהָאנ ןוא ךיוה ױזַא ןענייז עכלעוו ,םטנעמענעט עזָאל
 יד ךָאנ ןעזָאל ןוא טינ ןוז ןייק גינייווניא ןעבָאה ןיײלא ייז זַא ,ןערעדנַא
 טלעג גנוריגער יד טָאה ואוו רעבָא ? ןיירא טינ ךיוא סאג ןיא וליפא ןוז
 ןעריקנאב יד ןיא ןענַאילימ ןעּפָאטשניײרא זומ יז ןעוו ,םינצבק ראפ
 ?עטמאאב עכיוה ענסאּפ-עטסוּפ יד ןיא ,ןיירא

 -סיוא ןא זיא ןוז רעד ףיוא רעדניק ןעמלאח וצ הצע רהיא רעבָא |
 ןעפראד דנאל ןופ טיײלעמירָא יד ןוא ,עכילטפאשנעסיוו א ,עטנעכייצעג
 ךיז ןעבָאה עכלעוו ןוא ןָאטענ ןעבַאה רעטייברא רענעיוו יד סָאװ ןָאט
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 א רַאנ ,לָאה ינעמעט א םינ -- גנוריגער טָאמטש א ןעבילקעגסיוא
 ןעריקנאב יד ןעניז ןיא טינ טָאה גנוריגער יד טָא ןוא ; עשיטסילאיצַאס
 ,םלוע ןעטסָארּפ ןעסיורג םעד עקַאט רָאנ ,סרעטפערג יד ןוא

 יד ןעסירעגרעטנורא דלאב טָאה גנוריגער-טדָאמש עניזָאד יד
 ראפ ןעמייה ענהעש טיובעגסיוא ןוא רעכעל טנעמענעט עטנוזעגמוא
 רהיר א ךיז ואוו ץאלּפ טימ ,ןוז טימ ,טפול טימ ןעמייה -- ןעסאמ יד
 ןעליּפש וצ ךיז ךעלרעדניק יד ראפ ךעלדנעטרעג םימ ךָאנ ןוא ,ןָאט וצ
 א ךָאנ טסָאק תחנ קימש ע'תמא סָאד טָא .גיוא םעמאמ רעד רעטנוא
 ,לָאה ינעמעט רעטנוא ,ָאד ,רעכעל עמעטסעּפראפ יד יוװ ,רענינייוו ךס
 טִא .ןעגנוווריגער טדָאמש עשיטסילאטיּפאק ערעדנא רעטמנוא רעדָא
 רעד ףיױא זגורב יוזא סדרָאלדנעל יד טרָאד ןענייז ראפרעד עקַאט
 .גנוריגער-טדָאטש רעשיטסילאיצָאס

 יד .ןוז רעגיצראהביל רעד וצ ןערהעקמוא קירוצ ךיז רימָאל רעבָא
 יד ןעהיצרע וצ קלָאפ סָאד אזלא טנרעל ןָאטגנישאוו ןופ גנוריגער
 מינג יז .ליוא-שיפ יוװ ,עגיבלץז סָאד ייז טיג ןוז יד .ןוז רעד ףיוא רעדניק
 ,גיטפערק ןוא קרַאמש ןייז ןוא ןעסקאוו וצ ףיוא סנימאטייוו יד ייז
 ןייז ןעוו ,רעסעב םהיא ףיוא רָאנ טקריוו ןעסע ס'דניק םעד לייוו
 -הארטש עסיוועג) "סיער טעלָּאײװ ארטלוא ,, יד ןיירא טגירק רעּפרעק
 - .(ןיישנענוז רעד ןופ ןעל

 ןעלהארטמש עטנַאמרעד יד טָא זא ,ןעקנעדעג ףראד ןעמ רעבָא
 יד ךרוד טינ ןוא רעטסנעפ ןופ זָאלג םעד ךרוד טינ ךרוד טינ ןעהעג
 -נוא ןעלעטשרעטנוא לָאז ןעמ זא ,גיטכיוו רהעז זיא םוראד .רעדיילק
 "וצסיורא גונעג זיא סע .ןיילא רעּפרעק ןעמעקאנ םעד ןוז רעד רעמ
 יז יא ןעקַאנ ןוא זלאה םעד ,עציילּפ יד ,םיפ יד ,סמירָא יד ןעלעטש
 יד ןעקריוו ןַאד רָאנ לייוו .ןוז רעד ןופ ןערעוו טנױרבעגּפָא ןעזָאל
 | | .גיטכיר ןעלהַארטש "עיולב ,!

 רעכָא ,ךאז עטכייל א סָאד זיא רעמוז םוא זא ,ךיז טהעטשראפ סע
 זיא רעמיצ סָאד ןעוו .הצע ןא ךיז ןעמ טיג ָאט .םינ רעטניוו םוא
 ואוו ,רעטסנעפ םענעּפָא םוצ וצ עלעטעב ס'דניק םעד ןעמ טקור ,םירַאװ
 סָאד טגעל ןעמ .ןעלהארטש עמיראוו ערהיא טימ ןײרַא טנייש ןוז יד
 רעד וצ ךעלטנעה יד גידנעקעדפיוא רעהירפ ,ןוז רעד ןיא קעווא דניק

 רעּפרעק ןופ קלח ןעטקעדעגפיוא רעדנא ןא ןאד ,ךעלסיפ יד ןאד ,ןוז
 ןיילק א ףױא גָאט ןעדעי יוזא טָא ןוא .ןוז רעד וצ טהערדעגסיוא
 ןופ ןעטיה זיולב ןַאד ףרַאד ןעמ .םייח זיא ןוז יד ןעוו ,טייצ לעקיטש

 טנַאה רעד טימ ןָאק ,דניק םייב גידנעחעטש ,עמַאמ יד .טפול-גוצ ַא
 גנילצולּפ ןוז יד טערוו רעמָאט רעבָא .םירָאװ זיא ןוז יד יצ ,ןעלהיפ
 .דניק סָאד ןעקעדוצ דלַאב יז זומ ,לעדנעקלָאוװ ַא ןופ טלעמשרַאפ
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 ךס א ךייא ךיז טעװ סע ןוא רענייטש א ראפ סָאד ךיז טכאמ
 ,דניק קנארק א טימ ןערעטאמ ךיז רעדייא ןעניול רעסעב

 עכלעוו ,רעדליב ריפ יד "ארויב רעדניק , רעד ייב םיוא ןעייל רימ
 ןענַאזעס ריפ עלא ןיא ,דָאב-ךוז א דניק םעד טיג עמאמ יד יו ,ןעזייוו
 ,רהָאי ןופ

7/ 

4.---. 

 לקזזחַּפ

 .(גנירּפס) אנסעוו 1 דליב
 םש ס0031168/ 01? 0. 8. 0216:6ת'8 םץס2ו1

 .רעמעקַאנ בלאה א םיוש ןיא ןעמאמ רעד ייב טגיל דניק סָאד
 ענעפַא טימ ןעפָאלש ןוא ןעסיורד ןיא טּפָא ןייז וצ טנהעוועגוצ גידנעייז
 ןעצנאג ןיא טינ ךָאנ םעד ראפ ארומ טינ דניק סָאד טָאה ,רעטסנעפ
 רעד ןופ ןעלַארטש ענעדלָאג יד טגנילש רעּפרעק ןייז .רעטעוו ןעסייה
 ךיוא ,םיפ עסעװרָאב טימ ךיז טכַאד טציז ןיילא עמַאמ יד ןוא ; ןוז
 .קעווצ ןעגיבלעז םעד בילוצ

 דניק סָאד ןעטלאה ןוא ןייז רעשמ ךילריטַאנ ךיז ףראד עמאמ יד
 .ןעמסמיראוו םא זיא ןוז יד ןעוו ,גָאט טימ רעד ןיא ,עגאל רעד טָא ןיא
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 יב 40 יה : קי א / 4

 36 יי 1 0 אז
 ,561תוז1סז

 .רעמוז ,2 דךליב

 םצ 60ט11689/ 01 17 84 ס8116/6ת'8 ןטזס2גװט

 זיולב ףראד ןעמ ,רעטעקאנ א ןעצנאג ןיא דניק סָאד ןיוש טגיל ָאד
 .לָאמ ןייא ףיוא ןערעוו טנערבעגּפא קרַאטש טינ לָאז םיוה יד זא ,ןעטיה
 רעד ראפ ארומ טינ ןיוש טָאה טיוה יד זיב סייווךעלסיבוצ ןעמ טוט סָאד
 יו טנערבעגּפָא לענש יוזא טינ טרעוו טיוה ס'רעדניק עלעקנומ .ןוז !

 ,גיטכיזרָאפ ןייז ףראד ןעמ ןוא עסייוו רָאג

 זים/1

 .(לָאפ) ןעיסָא ,3 דליב
 .בעצ ס0ט116873 07 ס0. 8 60246:6ת'8 םטזסגוװ
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 רעשירפ רעד ףיוא טכעלענ רעמוז ןעצנאנ א טָאה דניק סָאד ןעוו
 וצ ארומ טינ ןיוש רע טָאה ,ךעלטניוו וצ טנהעוועגוצ זיא ןוא טפול
 ןעכָאװ עטצעל יד זיב ,עקַאט ,רעטעקַאנ-בלאה א ,סעקזיוה ןיא ןעציז
 טציא זיב ,ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןיישנענוז יד .(לָאֿפ) ןעסָא ןיא
 יד רעבא ףראד סָאד .ןעגנולהיקראפ ןופ ןיוש םיא טיהראפ ,טּפעשעגנָא
 ,ןייז רעשמ ךיוא ךיז עמאמ

 .רעטניוו 4 דליב |
 םצ 6031:1687 01 0. 8. 60811401:6מ'8 םטוזיסגוג

 ןופ ןעלארטש עמיראוו יד ןוא ןעפָא זיא רעטסנעפ סָאד יו טהעז
 רעבָא ;דניק ןעטקעדעגפיוא ץפיוא ךיילג ןעגָאלש ןוז רעגידרעטניוו רעד
 -צולּפ לָאז טלעק ןייק זא ,ןעטיהראפ ןוא ןעטערטּפָא טינ זומ עמאמ יד
 .דניק ןץפיוא ןָאמ זָאלב א טינ גניל

 .ןעסיורד ןיא ןעוו

 ןעמ ףראד ,רענענַאטעגנא ןא ,ןעסיורד ןיא טציז דניק סָאד ןעוו
 .(ןעציה עסיורג יד ןיא ץוח א) ןוז רעד ןיא ןעטלאה גידנעטש םהיא
 .ןוז רעד ןופ ךעלעגיוא ס'דניק םעד ןעחערדקעווא זיולב ףראד ןעמ
 ,רעבָא ,"סיער טעלָאיײװ ארטלוא, יד ןיירא ךיוא ןעמוק םינּפ ן'כרוד
 רעגנערטש רעד רָאנ ןעוו ,םוראד ןוא .גונעג םינ זיא סָאד ,ךילריטַאנ
 ץלא ןוז רעד ןיא ןעדָאב ךיז דניק סָאד ןיוש זומ ,רעביא טהעג רעטניוו
 .טייקטעקאנ רחעמ טימ ץלא ןוא ,רעגנעל סָאװ
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 -סיורא םינ דניק סָאד ןָאק ןוא טגיטפעשאב זיא עמַאמ יד ןעוו
 -נָא רעדניק יד רעדָא דניק סָאד יז ףרַאד ,סיורא ןעסיורד ןיא ןעמחענ
 טימ רעמיצ ַא ןיא ךיז ןעליּפש ןעזָאל ייז ןוא ,ןעסיורד ן'רַאפ יוװ ,ןָאמ
 -ץג ץלַא ,טפול עשירפ רהעמ סָאװ .ןעפָא ןעצנַאג ןיא רעטסנעפ יד
 /  .ןייז רעדניק יד ןעלעוו רעטניז

 - - ףניק סָאד ןעניטעלכאנראפ טינ
 .דלַאנ יוװ רעניטכיוו דיסע קירָאב

 ןהעמש רעמיא רעטומ רעדעי ייב טפראדעג טלָאװ דיסע קירָאב |
 זָאלג רעסייה א ףיוא דיסע קירָאב עלעפעל ךאלפ ןייא .טײרגעגנַא
 א םעד ןעבענ טלאה ןוא וצ סע טקעד .סָאמ עגיטכיר יד זיא רעסאוו
 ? טוג טינ ןעד סָאד זיא סָאװ וצ .עטַאװ קיײטּפא שזדעקעּפ ןעטכאמראפ
 ,ךעלגיוא יד וצ ,ןעגיוז ץ'כָאנ ןוא ןעגיוז ן'רַאפ לעכליימ ס'דניק םעד וצ
 זיא סע סָאװ ןוא ,טינש א וצ ,עקשטעדרָאמ רענעגָאלשעגסױא רעד וצ
 .םיבייב יד ייב ןעהערּפ טיהראפ סע :ןעציה יד ןיא עטסגיטכיוו סָאד
 קירָאב לעסיבא טימ םיוא טשאוו ,רעּפײד םס'דניק םעד טייב רהיא ןעוו
 ןעסייוו לעסיבַא טימ טרימשאב ןוא ץאלּפ סָאד ּפָא טוג טנעקירט ,דיסע
 א ןופ ןעצרעמש יד ןופ ןעסיוו טינ לָאמנייק טעוו דניק רעייא .ןילעזאוו
 לָאמ ייווצ עקטאוו יד ןעמ רָאט לָאמנייק .רעּפרעק ןעטעהערּפראפ
 - .לעקיטש יינ א לָאמ סעדעי טמחענ ,דיסע קירָאב ןיא ןעקנוטנייא טינ

 .ןערעיוא יד ןעטלַאה ןייר
 ןיא ןעקנוטעגנייא (ענאז) ןילזָאמ לעקיטש ןייר א ןייא טעהערד

 לָאמ ןייק .ןערעיוא ס'דניק םעד סיוא טשיוו טימרעד ןוא דיסע קירָאב
 עגיציּפש עטרַאה ַא ױזַא רעדָא ,סעקליּפש ןייק ןיירַא טינ םהיא טקעמש
 .םעד ןופ סיורא לָאמַא טמוק קילנמוא ןַא .ךַאז

 .ךאלעניוא יד ןעטלאה ןייר
 -יימ א) דיסע קירָאב ןיא טקנומעגנייא עטאוו לעקימש א טימ

 םעד גיטכיזרָאפ סיוא טשאוו ,(רעסאוו עסייה זָאלנ א ףיוא עלעפעל
 טזָאלרַאפ ,עירעטַאמ ןעגייצ רעדָא ,ייז ןעצענ רעמָאט .ךעלעגיוא ס'דניק
 .ןעבָארקימ ןופ טייברא יד טפָא זיא סָאד .רָאטקָאד א טהעז ןוא טינ

 .לעכעליימ ט'דניק םעד ןעטלאה ןייר

 ןוא רעסאוו דיסע קירָאב ןיא עטאוו-קייטּפא לעקיטש א ןייא טקנוט
 -ראפ תורצ ךס א .גָאט א לָאמ עכילטע לעכליימ סָאד דניק םעד טשאוו
 .טימרעד טּפָא ךיז ןעמ טרָאּפש

 .הירפ ראפ ןענרעל ןָא טביוה
 + א טימ ךעלדנייצ יד ןעשאוו וצ דניק עטסגניא סָאד וליפא טנערעל

 רעדעי .עלעקטאמש ןייר א טיִמ וליפא רעדָא ,רעבָאר ןופ לעטשרעב
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 ןעמ עכלעוו ,עלעקטַאמש רעדָא ,לעטשרעב ןעגייא ןייז ןעבָאה זומ דניק
 תורצ רהעמ ןָא ןעוט ךעלטשרעב ענערָאה יד .ןעכָאקסױא טּפָא ףראד
 | .סמוג יו

 .רענייצ יד טינ טזָאלרַאפ

 .םינ סָאד טזָאלראפ ,םורק ןעסקאוו דניק א ייב רענייצ יד ןעוו
 .ןעכיילגסיוא טכייל יז ןעמ ןָאק טייחרעגנוי .טסיטנעד א וצ טהעג

 .ךאז עכילצונ א
 ןוא םישובלמ ס'יבייב רעטסנעלק רעד ףיוא סענעשעק ןָא טהענ

 דניק סָאד ןעשיוו ןערַאּפשראפ רהיא םעוו ,עלעכיטיזָאנ א טרָאד טלַאה
 םעּפע ךָאנ רעדָא ,דלָאק א ןעבעג רשפא םהיא ןוא לעכיט דמערפ א טימ
 .םרעגרע

 .ךילרהעפענ זיא ליומ ןיא ןעשוק

 -רעביא ,לעכליימ ץרעביא ןערעוו וצ טשוקעג ןופ דניק סָאד טיה
 -עגרעביא ןערעוו ןעמרָאס יילרעלא ןופ ןעבָארקימ ;עדמערפ ןופ טּפױה
 .ןפוא ן'אזא ףיוא ןעבעג

 .ךאלדנייצ "ןעכַאמ ,, םייב

 ןעבעג דניק ןיילק א זומ ןעמ זא ,טדערעגנייא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ
 ךיז ןעביוה ךעלדנייצ יד ןעוו םעלסאי יד ןעבייר וצ ףיוא ךאז עטראה א
 -רַאפ סעד זַא ,ןעגָאז ,ערעדנַא ךיוא ןוא ,ירואל .רד .ןעדיינשוצסיוא ןָא
 יד ראפ רערעװש ךָאנ םרעװ סע ןוא סעלסאי יד רָאנ טעוועטראה
 .ןעּפוטשוצכרוד ךיז ךעלדנייצ

 .ךילריטַאנ ךאלדנייצ "ןעכַאמ,
 ףראד ןוא טייהקנארק ןייק טינ זיא ךעלדנייצ ןופ ןעדיינשסיוא סָאד

 םעמאמ יד יו ,עכלעוו ,קעלש ערעדנא רעדָא ,עלעגעמ ןייק ןעגנערב טינ
 יד םָא ייב סָאװ ,זיא הרצ יד ..םייצ רעד טָא טימ ןעמוק ,ןעביולג
 םעד ,ךיז טעידאפאפ סע סָאװ ,ןעּפוטש ןָא ןיוש ןעמ טביוה ןעטַאנָאמ
 ,םענעי ןופ לעציּפ ַא ןוא ,ןופרעד לעקיטש ַא ;ןירַא לעטנעה ןיא דניק
 ןייז רעביא ּפא ךעכענ טמוק רע ןוא קנארק דניק סָאד טכאמ ןעמ ןוא
 "ןעטכַאמשראפ , ן'פיוא "תונמחר, ןייק טינ טָאה .טיײקשירַאנ ס'עמַאמ
 ןעמייצלַאמ עטלעטשענּפָא יד ןעשיווצ קנורט א רָאנ םהיא טיג ןוא ,דניק
 ."ךעלדנייצ ןעכַאמ , םייב קעלש יד ןופ ןעסיוו טינ טעוו רע ןוא

 .םעקיה דניק סָאד ןעוו

 ,רעביא טםהעג סע ןוא טשינ רָאג עקאט ךיז ןעקיהראפ זיא טּפָא
 ןעפראד ןערעטלע ןוא ,טייקכאווש-ןעוורענ א סָאד זיא לָאמא רעבָא
 .רָאטקָאד ןעטוג א וצ ןהעג ןוא ןעזָאלראפ טינ סָאד
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 .ןעצענ-טעב
 םסָאד ךיז טהיצרַאפ רעמָאט רעבָא ,רעדניק ןיא לַאמרָאנ זיא סָאד

 רהעז ןיא .רָאטקָאד א ןהעז וצ טוג ךיוא זיא ,גנַאל וצ לעסיבַא ןיוש
 + -ָאלש טינ רָאנ ףרַאד ןעמ .רעביא ךיוא סָאד ןליּפַא טהעג ןעלַאפ ליפ
 "ראפ ,םהיא ףראד ןעמ ;סָאנ ףיא טהעטש סע ןעוו ,דניק סָאד ןעג
 -ָאלש ףראד דניק ַאזא .ןעקורט ףיוא טהעטש רע ןעוו ,ןעביול ,טרהעק
 ןעלַאפנײרַא טינ לָאז רע זא ,טעב ןעכייוו קרַאטש ןייק טינ ףיוא ןעפ
 םָאד ןוא שירפ ןוא להיק ןייז זומ רעמיצ סָאד .טנַאװעגטעב ןעשיווצ
 - םהיא ןַאלּפ רעמוג א זיא סע .טעילוטעגננייא וצ טינ רעבָא ,םיראוו דניק
 -ַאוו יד ןעטלאה וצ ןעדיירנייא םהיא ןוא ךאז עטוג א ןעבענ וצ סעּפע
 ץלַא ךיז טײרּפשוצ ןופרעד .גָאטיײיב רעננעל לעסיבַא לָאמ עלַא רעס
 סָאד ןעטלַאהנייא ןָאק רע ןוא (רעדעלב) רעכנעּפ-רעסַאו רעד רהעמ
 סיפ ס'דניק םעד ןעביוהוצפיוא טוגנ זיא ףָאלש ןיא .רעגנעל רעסַאוװ
 .ּפָאק םעד יוו ,רעכעה לעסיבא

 .דניק סָאד ןעטלַאה גיטכי
 רעשירפ רעד ףיוא גידנעטש ןוא ןייר דניק סָאד טלַאה ןעמ ןעוו |

 ןיא רעטסנעפ ץנעפָא טימ רעדָא ,ןעסיורד ןיא ןוז רעד ףיוא ןוא טפול |
 השמ תרות ּפָא טיה ןעמ ןוא טייצ רעד וצ סָאד טדָאב ןעמ ןוא ,זיוה
 גידנעבעג טינ ,ןעסע ןופ ןוא ןעּפָאלש ןופ ןעדנוטש עכילטקניּפ יד
 -לעטשעגּפָא עדעי רעסאוו זיולב ,ןיירא לעטנעה ןיא ךאז ןייק דניק םעד
 עטוג טימ סיוא טסקאוו ןוא ,ןעווייה ףיוא יוו ,םע טסקאוו ,טייצ עט
 דניק ַאזַא .גנַאג-לָאטש ןוא ןעדָאב ,ןעּפָאלש ,ןעסע ןיא ןעטייהניואוועג
 ענעפורעג-ױזַא יד טינ טָאה ןוא ,טינ תורצ ןייק לָאמ ןייק טפַאשרַאפ
 .קנַארק ןייז טינ לָאמ ןייק ףרַאד דניק ַא ."ןעטייחקנַארק רעדניק ,
 -שירַאנ רעד רעביא רעדניק יד וצ ןעמוק "ןעטייחקנַארק רעדניק, עלַא
 -כעלש רעדייל ןענייז עכלעוו ,עגימורַא יד ןופ טייהנעסיוומוא ןוא םייק

 ןיא ןעלאפוצניירא קילגמוא םעד ןעבָאה רעדניק יד ןוא סרעהיצרע עט

 | .ןיירא טנעה ערעייז

 .לארעביא טנערעל ןעמ

 ,סרערהעל טנייה ןעמ טניפעג ,גיוא ןץטימ ףרָאװ א טיג ןעמ ואוו

 -נומש ערעסָאװ ןיא ,רעדניק יד ןעגלעפ וצ יו סעמַאמ יד ןענרעל סָאװ
 ךיז יו ןוא ,ןעפָאלש ןעזָאל וצ ייז העש ליפיוו ,ןעװעדָאה וצ ייז ןעד

 אקוד טינ) עטנעגילעטניא עדעי ןוא ,ןהעגַאב וצ טּפיוהרעביא ייז טימ

 טימ גלָאפרע ןעבָאה ליוו יז בוא ,ןעגלָאפ ףראד עמאמ (עטנערעלעג

 .דניק רהיא

 .ללכ רעטונג ַא רהעז

 .-ָאלרַאפ וצ טינ ללכ א ןעבָאה סעמאמ עטנעגילעטניא עגיטנייה
 .טייצ א ּפָא םוראד ןעלעטש ןוא גנוניימ רענעגייא רעייז ףיוא ךיז ןעז
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 טרעוו סע זיב גידנעטראוו טינ ,רָאטקָאד םוצ טפָא דניק ן'טימ ןהעג וצ
 -עי .טייהקנַארק רעד געוו םעד ןעלעטשראפ וצ רעסעב .קנארק ןיוש
 יז רעדא רע זא ,רָאטקָאד םוצ ןהעגוצכרוד ךיז טוג זיא טַאנָאמ ןעד
 ןעמאמ רעד ןעגַָאזנָא ןוא גנולקיווטנע עשיזיפ ם'דניק םעד ןערהיפ לָאז
 סאוו ,הרצ א סעּפע ןעּפאכראפ עקַאט רשפא ןוא ,ןעכאז עיינ לָאמ עלא
 טינ לָאמ ןייק ןיילַא טלָאװ עמאמ יד עכלעוו ,ןעלקיווטנע ןיא ךיז טלאה
  ם'דניק א ןערחיפ ןופ ןאלּפ רעטסעב רעד זיא סָאד .טייצ ןיא ןהעזרעד

 | | ,גנוהיצרע עשיזיפ |

 .ןעטגָאזעג רעירפ םעד ןופ תיצמת רעד

 -ערעגסיוא ןוא ןעבירשעגנָא רעהירפ ןעבָאה רימ סאוו ,ץלַא סָאד
 ןיא םיוא "ָארויב רעדניק ,, יד טקירד ןעטייקניניילק ליפ יוזא טימ טנעכ
 ןוא .ןעבעל ס'דניק םעניילק ן'ראפ טייקכילטקניּפ ןופ עטרַאק רהיא
 יי : יז זיא טָא

 ןעוָאל ןוא ןעװעדָאחנָא הירפ רעד ןיא רעגייז ַא 6
 .ןעליּפש ךיז עלעטעב ןיא ןיילַא ןעניל דניק סָאד

 -טכורפ יד ןוא להע-שיפ םעד הח יר פ ר עד ןיא 59
 .טּפַאז

 סָאד לָאז ןעדָאב 'ראפ .ןעדָאב הירפ רעד ןיא 0
 רַאֿפ ,עלעדיילק א ןהָא ,עלעטעב ןיא העש לעטרעפ ַא ןעליּפש ךיז דניק

 .טפול רעּפרעק םעד ןעביג ןוא זייסרעפקע |
 .ןעװעדָאהנָא חהיר פ רעד ןיא רעגייזַא 0
 ןעסיורד יא .הירפ רעד ןיא רעגייזַא 0

 ,רעסַאװ קנורמ א .ןעליּפש ,ןעּפָאלש ןוא דָאב-ןוז ; גָאמימ זיב ,םיורא |
 | ןעװעדָאהנָא גָאט ימ כָאנ רעגייזא 2
 ןעליּפש ,ןוז רעד ןיא ,ןעסיױרד ןא .גָא ט ימ כ ָאנ 0

 | .רעסַאװ קנורט ַא ,ךס ןייק טינ ןעפָאלש ןוא ,ךיז
 ,ןעליּפש ךיז טזָאל ,דניק סָאד םיוא טוט .ט כ ַא נ ר ַא פ 9:18/

 לעכיט ןעטכייפ ַא טימ בייל סָאד ּפָא טשירפ ,עלייוו ַא רעדיילק יד ןהָא
 .שעוו שירפ ןָא טוט ןוא

 .טפַאז יד ןוא ליא-שיפ םעד ר עגייזַא 9
 .ערעשטעו ר ע גייז א 6

 -ץגסיוא טכיל סָאד ,ןיירא לעטעב ןיא - ר עגייזַא 3 0
 .טםכַאמרַאפ רימ יד ,רעמיצ ןיא ןילַא ,טנעפעעג רעטסנעפ יד ,ןעשָאל

 םָא ןייז גנונדרָא יד ףראד רהָאי סקעז זיב שדוח ןעטשרע םעד ןופ
 עטייווצ ַא --- םייחניואוועג ַא דניק םייב טרעוו סָאד ןוא גנערטש ױזַא
 ןערַאּפשנייא ןייק ןופ ; ןייוועג ןייק ,ּפָאק םעד ןעהערדרַאפ ןייק .רוטַאנ
 ,טינ רעדניק עכלעזַא ןעסייוו ךיז
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 דניק ערעטלע סָאד
 .ןעקנאדעג עכילמע

 זיולב דניק ַא זיא טרובעג םייב זַא ,טגָאזעג רימ ןעבָאה ןעביוא
 םָאװ ןעביײרשנָא ןַאק ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,ריּפַאּפ םייוו לעקיטש ַא יו
 -רענַא רעבָא ןעמ ףרַאד ,תמא עקַאט זיא סָאד שטָאכ רעבָא .ליוו ןעמ
 עכלעוו ,ןעטקניטסניא עסיוועג ןעבעגעג םהיא טָאה רוטַאנ יד זַא ,ןענעק
 -יירש,, םייב ןוא ,שרעדנַא טינ ןוא ױזַא ןעלדנַאה וצ דניק סָאד ןעגניווצ
 .ייז טימ ןענעכער ךיז ןעמ ףראד "ריּפַאּפ ּפייוו ןץ'פיוא ןעב

 ןופ ןעלטימ יד דניק ן'רַאפ ןענייז ןעטקניטסניא ענעריובעג יד
 יד םִא ןופ ףליה רעד טימ .גנונערָאװאב-טסבלעז ,גנוצישאב-טסבלעז
 -רַאפ ןימ רעכילשנעמ רעד ךיז טָאה ןעטקניטסניא ענעבעגעג-רוטַאנ

 -קיווטנע ןופ תורוד עליפ יד ןופ ךשמ ןיא גנַאגרעטנוא ןעגעג טרעכיז

 וצ ױזַא ,ןעטכארט וצ דניק עגנוי סָאד ןערהיפ ןעטקניטסניא יד ,גנול

 | - .ןעגעוו הבוט ןייז ןופ רָאנ ,ךיז ןופ רָאנ ,ןעגָאז

 רע טָאה ,םאהט .רד טגָאז ,ןעבעל ןייז ןופ ןעטונימ עטשרע יד ןופ

 טימ :ץנייז ןעטייקגימיונ עטסדנימ יד ןעגרָאזרַאפ וצ יו ןעלטימ ןיוש

 ןערעדנַא ןַא טימ ,העוו סעּפע טוט םהיא זַא ,רע טזייוו ןייוועג ןימ ןייא

 רעדיוו ןַא רע טגָאז רעגנוה ןוא ,ארומ טָאה רע זַא ןעסיוו רע טזָאל

 תףליה רע טרעדָאפ ,זָאלפליה ןילַא גידנעייז .יירשעג ןימ רעדנַא ןַא טימ

 "מאוקרעמפיוא ץצנאג יד עגימורא יד ןופ טרעדָאפ רע .ערעדנַא ןופ

 | .עסינפרעדאב ענייז וצ טייק

 ןעמוק ןעשנואוו ץנייז ,סנעגינעגרַאפ ענייז ,טייהנעדירפוצ ןייז

 לעשנעמ רעניילק רעד טָא טרעדָאפ וויטקניטסניא ; ץלַא רַאפ רעהירפ

 ףיא .טינ םהיא ייב טריטסיזקע רעטייווצ ןייק .ךיז רַאפ רָאנ ץלַא

 זיא רע ןוא ;טסיאָאגע ןַא זיא דניק א זַא ,סיוא סע טמוק ןושל רעזנוא

 .ןעטייווצ ַא ןופ טינ טכארט ןייק וליּפַא טינ סָאװ ,טסיאָאגע ןא עקַאט

 רעבָא .הבוט ענעגייא ןייז רָאנ רע טרעדָאּפ ,גידנעסיוו טינ וליּפַא ןוא

 ,ןעצישאב וצ דניק סָאד געוו ס'רוטַאנ רעד סָאד זיא ,טגָאזעג ןיוש יו

 לָאז ןימ רעכילשנעמ רעד םוא ,ןערעוו טגיסעלכַאנרַאפ טינ לָאז רע זַא

 .דרע רעד ןופ םינּפ םעד ןופ ןערעוו טקעמעגּפָא טינ

 ןעהעג טייהדניק רעד ןופ ןעטנעמָאמ ץזָאלפליה יד םָא רעבָא

 יד ןערעוו טכַאװשעגּפָא ךיוא ןעזומ גנַאגרעביא רעייז טימ ןוא ,רעביא

 יד ייב ."ךיא, םענעגייא םעד ןופ זיולב ןעמכארט ןופ ןעטקניטסניא

 םכיזניה ןיא ץוחַא ,רעביא טינ לָאמנייק ייז ןעחעג תויח עטסרהעמ |

 יד ןיא .היח ןייק םינ זיא שנעמ ַא רעבָא .עגנוי ערעייז וצ רשפא |

 טײברַאעגסױא רע טָאה גנולקיווטנע ןייז ןופ ןערהַאי ןענָאילימ עליפ

 ,טינ ןעבָאה תויח יד סָאװ ,םורבערעפ םעד ,ךרַאמ ןעטייווצ ַא ךיז ייב

 רַאּפ ,ןעלהיפעג עכייוו רַאּפ םייח יד זיא ךראמ רעטמייווצ רעד טָא ןוא

 ןעביירש, םייב ןוא .וז .זַא .א טכילפ ןופ ןעלהיפעג רַאפ ,טייקלעדע =
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 -סעב םא יוװ ןעסיוו סרעביירש יד ןיוש ןעזומ ,"רּפיַאּפ ןעסייוו ן'פיוא
 ןעלקיווטנע וצ םוא ,ןעגָאז וצ יױזַא ,ןעּפ רעייז טימ ןעצונאב וצ ךיז ןעט
 .חומ ןעחילשנעמ-ןייר םעד טָא ןופ ןעמייקגיחעפ יד

 ,טסורב רעד ןופ דניק סָאד טניואווטנא עמַאמ יד יוו ױזַא דָארג
 ,ןעסע ץטימ רהיא ןופ גיגנעהּפָאמוא טרעוװ רע יוו ױזַא ,טסייה סָאד
 ערעדנא טימ גיגנעהּפָאמוא ןעכַאמ םַאזגנַאל םהיא ןעמ זומ ױזַא טָא
 ןעגרָאזרַאפ ןיילא ןענָאק ךיז טייצ רעד טימ לָאז רֶע םוא ,ךיוא ןעכַאז
 .ןעבעל ןעגיטסייג ןוא ןעשיזיפ ןייז רַאפ ןעטייקכילמעווקאב עלַא טימ

 דניק ן'רַאפ גיטכיוו טייקגיגנעהּפָאמוא יד טָא רעבָא זיא רָאנ טינ
 -סקע ןוא היח א ןייז ןערעהפיוא לָאז רע זַא ,גיטכיוו ךיוא רָאנ ,ןײלַא
 .ןופ םייווש סמענעי ,הימ סמענעי ןעצונסיוא ,ןעטייווצ א ןעריטַאולּפ
 -ניירא ןעבױהנָא םַאזגנַאל ףרַאד ןעמ ,טרָאװ ןייא טימ -- ןעגעווטענייז
 ףרַאד סָאד ןוא ,ןיירא רעטקאראכ ןייז ןיא ןעכירמש עטוג ןעביירש
 ךָאנ זיא "רעטקאראכ, ןייז ןעוו ןעטנעמַאמ יד ןיא ןערעוו ןָאטעג
 .ןעביוא טגָאזעג יוו ,"ךייוו,

 םינ ,ןעזיועגנָא ןעביוא ךיוא ןיוש יוו ,סָאד ןעמ זומ ןעבױהנָא ןוא
 ;םענעי ןעשטומ םיא גידנעזָאל טינ ןוא טנעה יד ףיוא םהיא גידנעטלַאה
 עטמוג טשרמולכ יד טָא ןעביילברַאפ טינ גנאל ןעמ רָאט ךָאנרעד ןוא
 םהיא ,ןָאטנָא םהיא ןוא ריפ ץלַא ףיוא ןעכירק דניק ן'רַאפ ןוא עמַאמ
 ןעדעי ןערָאּפשרַאפ םהיא ,ןעגנאלרעד םהיא ,לעפעל ן'מימ ןעוועדָאה
 ןא ןעביילברַאפ וצ ןפוא אזַא ףיוא םהיא גידנענרעל ,טירט ןוא טירש
 | .טייקכילמעווקאבמוא סמענעי טינ טרא סע ןעמעוו ,טסיאָאגע

 רעבָא ,דניק םוצ טונ רהעז ןייז ןעפרַאד ןערעטלע יד ,ךילריטַאנ |
 -ייא ענייז ןענרָאזראפ וצ טייברַא יד ןעבענרעביא םהיא םייווכעלסיב
 -כ יל פ 9 ה רעטסערג רעד טימ סָאד גידנעוט ,עסינפרידאב ענעג
 .ּפעלק ןהָא ןוא ןעיירשעג ןהָא ,עב יל ןוא טייק

 -ניק ןיירא טמענ ןעמ ואוו ,סלוקס-טנעמירעּפסקע עגיטנייה יד ןיא
 מיול רעבָא ,ףיוא טסַאּפ ןעמ ןוא רָאנ ןעמ טציז ,טלַא רהָאי ַא ןופ רעד
 ןעקנירט ןיילַא ,לעפעל ץטימ ןעסע וצ ןײלא ייז ןעמ טנערעל ןערהָאי יד
 ןעביױהנָא ןיילַא ךיז ךילנעמ טייוו יו ;ןעווערטסיימ ןיילַא ,ךלימ יד
 רעטעווס םעד ןָאטנָא ןיילא ,ןעשָאלַאק יד ןעהיצפיורא ןיילַא ,ןָאטוצנָא/

 .וז ,זַא .א

 טלהעפרַאפ ןעמ ןוא רעטייוו םאזננַאל דניק סָאד ןעמ טרהיפ ןַאד = |
 ךילצינ ןוא םוג ןייז וצ ןענרעל וצ םהיא טייחנעגעלעג ןייא ןייק טינ
 עסיוועג ןעבעגרַאפ וצ ןָא דניק םעד טביוה ןעמ .ןעטייווצ ַא רַאפ
 | .ןעטײקכילטרַאװטנַאראפ ןוא ןעטכילפ עסיוועג ,ןעטייברא

 ןופ עדָאירעּפ ס'דניק םעד זיא טייקגיזָאלּפליה ןופ עדָאירעּפ יד
 גיגנעהּפָא ךילרעּפרעק ןייז ףיוא טרעה רע יו ױזַא רעבָא ,םזיאָאגע
 -ניואוועג עטוג יד ןעבעג וצ םהיא ןעבױהנָא ןופ טנעמָאמ רעד טמוק
 וצ םהיא ןופ םוא ,שילַארָאמ ךָאנרעד ןוא ךילרעּפרעק רעהירפ ,ןעטייה
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 -לעזעג רעד ןופ שנעמטימ ןעשיטַאּפמיס ,ןעכילרהע ,ןעטוג א ןעכַאמ
 | .טפַאש

 ןעליּפשייב ײלרעלא טימ ךילנעמ טייוו יו רימ ןעלעוו םָא ןוא
 -םיוא ןעפרַאד סָאװ ,ןערעלהעפ ךיוא ןוא ןעכאז עטשניוועג ןעזײװנַא
 .ןערעוו ןעדימעג

 רעדניק ןענרעל וצ סָאװ
 ןעפרַאװאוצנָא טינ

 / יבא ,זיוה ןיא ןעפרַאװאוצנָא טינ ןענרעל וצ טכייל זיא רעדניק
 ןוא טייקסטוג טימ סע טוט ןעמ ןוא הירפ-ראפ ןָא רָאנ טביוח ןעמ
 ךיז טרעדָאפ סע .ללכ םעד ןופ גידנעטערטּפָא טינ רעבָא ,טייקכייוו
 ,דלודעג וצרעד

 .ןענַאמרעד טּפָא יז זומ ןעמ
 ,ןעכַאז ערעייז ןעביוהוצפיוא ןענַאמרעד רעדניק גידנעטש זומ ןעמ

 ןעמַאררַאפ ןיילא ייז ןעזומ ןעליּפש ן'כָאנ .ץאלּפ ןיא טינ ןעגיל סָאװ

 .װ .זא .א ןעריּפַאּפ ,רעכיב יד ןעזומ ןענרעל ן'כָאנ ;ךעלכליּפש יד

 .םייהניואוועג ַא טרעוו סָאד ןוא ,ץאלּפ רעייז ןיא ןהעג

 .רעמיצּפָאלש ןיא גנונדרָא

 -וצפיונוצ ,םישובלמ ערעייז ןעגעלוצפיונוצ רעדניק יד טנערעל
 םענעגנַא רהעז זיא סע .ןעפָאלש ןעהעג ייז רעדייא ךיש יד ןעלעטש
 -נייא טוג ,ןייר א ןהעזרעד ןוא ןעגיוא יד הירפ רעד ןיא ןענעפעוצפיוא
 ןעפרָאװעגנָא ןַא ןוא טייהניואוועג ַא טרעוו סָאד .רעמיצ טרעדרַאעג
 .ןעדיילראפ טינ ןיוש ייז ןענָאק רעמיצ

 רעמיצרָאב ןיא גנונדרָא
 ן'כָאנ לעסיש-שאװ יד ןעשיוואוצסיוא גידנעמש רעדניק יד טנערעל

 ַא טלַאה .ץומש ןייק םענעי רַאפ ןעזָאלוצרעביא טינ ןוא ךיז ןעשַאוװ

 .קעווצ םעד טָא בילוצ טנַאה רעד וצ לעקעוושט א ףיוא עלעקטַאמש ןייר

 ןעטלַאה וצ יוװ ןענרעל ןעבױהנָא הירפ רהעז ןעמ זומ רעדניק יד

 ןעמ ליוו זיוה-גנידרָאב ןעגידנעטשנַא ןא ןיא .רעמיצ-דָאב סָאד ןייר

 ןעטייהניואוועג ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,םרעדרָאב ןייק ןעטלַאה טינ

 ןיא רָאנ טעמכ ןעמ טגירק סָאד ןוא ,רעמיצ םעד טָא ןיא טייקנייר ןופ

 .טייחדניק רעד

 "רַאפ ןוא ךיז ךָאנ דָאב יד ןעשַאוואוצסיוא רעדניק יד טנערעל |

 רעמיצידָאב סָאד ןעזַאלרעביא ןוא ךיז טימ שעוו עניטיוק סָאד ןעמענ

 םינ ןוא שיטסיאָאגע טינ ןייז וצ דניק א טנערעל סָאד .ךיז ךָאנ ןייר

 .ןעטייווצ א רַאפ טייברא ןעזָאלרעביא
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 ,ךוטדנאה םענעגייא םעד רָאנ ןעכיורב וצ רעדניק יד טנערעל
 ןא ןעבָאה ןעפרַאד ייז .לעמעק ,לעטשרעב-ןהייצ ,עלעקטַאמש-שַאווװ

 םפיורש ןעמ .ךילריטאנ ,ןעכאז עלַא יד טָא רַאפ ץַאלּפ טלעטשענּפָא
 ןעננעה וצ עילימאפ רעד ןיא ןעדעי רַאפ קישטאה ןעטלעמענע ןַא וצ

 .רעכיטדנַאה יד
 ןעמ ,לעטנעה ןעדיישרַאפ א ןעבָאה לעטשרעבדןהייצ סנעדעי לָאז

 .ןענעקרעד ןענַאק טכייל ייז לָאז

 ןערעוו טלענרַאפ טינ טזָאל
 טקנייװש ןעמ ןעוו ,טלעגרַאפ ןערעוו ךעלעקטַאמש-שַאוװ = יד |

 .ייז ןופ ףייז יד סיוא םוג טינ

 .טייקסואימ עפיורג ַא
 םייב ףייז עטצומשראפ ןעניפעג וצ זיא סע טייק'םואימ א רעסָאוװ

 ףייז יד ןעפרַאוװאוצניירא גידנעטש רעדניק יד טנערעל !לעסיש-שַאוו
 יז ןענעל ייז רעדייא ,טנעה יד ןעקנייווש ןיילא ייז ןעוו ,לעסיש ןיא
 .לערעלעט-ףייז ןיא קעווַא

 .וָאנ רעד ןיא ןעבולעד טינ

 ןעוו .רעגניפ יד טימ זָאנ יד ןעבולעד וצ םינ רעדניק יד טנערעל
 -אבמוא סָאד ייז ןעומ טלעצרַאוװעגנייא טרעוו טייחניואוועג יד טָא
 ַא ןיא ןהעז וצ זיא סָאד ךילסעה יו ןוא .ךיוא דייחרעסיורג טסואוו
 זומ ,אי ןױש בױא !ןעשנעמ ןעשיווצ שרעדנַא ץעגרע רעדָא ,רַאק
 .לעביט ןייר ַא טימ סָאד ןָאט ןענרעל יז ןעמ

 .ּפעק עטוָאלרַאפ
 ייב ּפעק עטניסעלכַאנרַאפ יד זיא ןעדיא רַאפ עדנאש עטסערג יד

 ,דמַאז ןיא ךיז ןעליּפש ןופ טינ ןעמוק םינ יד .רעדניק עשידיא ץגינייא
 ךיוּפסקראל זייל ןופ רעייא ןענייז סָאד .ןעקנעד סעמַאמ עסיוועג יווװ
 ןעמ .רעסעב ךָאנ זיא ןיסָארעק .ייז וצ לעטמימ טוג ַא זיא (קייטּפַא)
 טנעהַאנ ןעמוקוצ טינ לָאז דניק סָאד זַא ,גיטכיזרָאּפ ןייז רעבָא ףרַאד
 םינ יד ּפָארַא טמעק ןוא לעמעק טכידעג א רעביא םדניב .רעייפ וצ
 ,רָאה יד זופ

 טימ רעסַאװ רעמיראו ןיא לעמעק עגיצומש סָאד ןיירא טגעל
 .ןייר ןערעוו טעוו סע ןוא ,אינָאמַא

 .רערניק ראפ ליּפשייב א טייקניטכיצ ןוא טייקנייר
 .ןעליּפשייב טימ רָאנ ,רעדניק ןייק טינ ןעמ טנערעל רעטרעוו טימ

 ױזַא ןיילַא ךיז ייז ןערהיפ זיוה ןייר ַא ןיא ףיוא ןעסקַאװ רעדניק ןעוו
 -עג יױזַא ןעמ טרעוו טיײקגיסעלכַאנ ןוא םייקניירמוא וצ .רעטעּפש
 טביילב טּפָא רהעז ןוא ,טינ ןיילַא ןיוש סָאד טקרעמאב ןעמ זַא ,טניואוו
 .ךירטש-רעטקארַאכ םלא טצירקעגנייא גיבייא ףיוא סָאד
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 .גיוא ןראפ םהענעגנא

 סָאד .זױה ןיא וליּפַא ,טענ ןוא ןייר ןחעזסיוא ןעפרַאד רעדניק
 .ןעבעג ייז ןעק עמַאמ ַא סָאװ ,ןעמייהניואוועג עטסעב יד ןופ ענייא זיא
 .ןָאטעגנָא ןהעש רעמיא ןייז וצ ןענרעל ךיז זומ שנעמ ַא

 .גָאט ןעדעי ןייר

 גָאט ןעדעי רעבַא ,רעדיילק עגיד'בוט-םוי ןעבָאה ןעפרַאד רעדניק |
 ןייז לָאז סע זַא ,םישובלמ עכאפנייא רעבָא ענהעש ןעבָאה ייז ןעפראד
 זיוה ןיא גנוריצ א רעדָא זיא שנעמ רעד .טפָא ייז ןעמייב וצ טכייל
 | - ,ךיז טלַאה רע יו ךיז טדנעוועג סע .טייקסואימ ַא רעדָא

 .הדימ ענהעש ַא ןייֵא טצנַאלּפ
 .ןהעש ויא ,טכַאנרעביא ףיוא טסַאגױצ דניק ַא טקיש ןעמ ןעוו

 רעדָא סַאמַאשזדַאּפ רָאּפ א עלעצנער ןיילק ַא ןיא ןעבעגוצטימ םהיא |

 ןוא םאק ַא ,עלעקטמַאמש-שאוו ַא ,לעטשרעב-ןהייצ א ,דמעה-טכַאנ ַא

 | | .טשראב-רָאה ַא

 .הדימ ענהעש ןייק טינ
 וצ ןעסיורד ןיא לעסיש יד ןעגנערבוצסיורא טייק'סואימ ַא זיא םע

 -עגוצ ױזַא עקַאט ןיוש ייז טָאה סע ? זיא סָאװ .רעדניק יד ןעװעדָאה

 יו ,ןעצעזקעווַא ייז טעװ ןעמ זיב ןעטראוו טינ ןענַאק ייז זַא ,טרַאּפש

 טָא טינ רעדניק יד רָאג טזייו ?שיט ןעטיירנעג ַא ייב ,ןעשנעמ

 .געוו םעד

 .ןעסע וצ סָאװ רעדניק ןענרעל

 זיא סָאװ ,ץלַא ןעסע וצ ןָא זייווניילק ןופ רעדניק יד טניואוועג

 ,"טנייפ ייז ןעבָאה סָאד  ןוא ,"טינ ייז ןעסע סָאד , .ייז רַאּפ טוג |

 זומ דניק טנוזעג א .רעגייטש ןעטכעלש ס'עמַאמ רעד ןופ רָאנ טמוק

 רעהירפ זיא שיטעּפַא ןייז בוא ןוא ,םהיא טיג ןעמ סָאװ ןעפע ןענַאק

 טיג ןעמ סָאװ ןוא ,ןעיירעשַאנ יד טימ ןערַאװעג טרהיפעגרעביא טינ

 םהיא טיג ןעמ ןעוו ןוא ,ןעיירש טינ לָאז רע יבַא ,לעטנעה ןיא םהיא

 רע םסע ,םענעי ןופ לעסיבַא ןוא םעד ןופ לעסיבַא ןעכוזרַאפ וצ טינ

 רעטסעב רעד זיא רעגנוה .קאמשענ ןוא טוג זיא ץלַא ןוא ,עקַאט

 | | .לכאמ

 .ןעסנירג ןעסע ןענרעל

 ײלרעלַא ןעסע ןענרעל הירפ-רַאפ ןעבױהנָא רעדניק ףרַאד ןעמ = -

 טָא ןעסע וצ טייהניואוועג יד טינ טָאה קלָאּפ עשידיא סָאד .ןעסנירג

 (עגינייא ןעיירש { רימ ןענייז תומהב סעּפע ,סָאװ) סנעסע עכילצינ יד

 (תוריצע) גנוּפָאמשראפ .ןופרעד ּפָא טוג ױזַא םינ ןעדיינש ייז ןוא

 .גנורהיפ ַאזַא רַאפ ןיול רעד זיא
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 .דניק םייב ןעגערפנָא טינ ךיז
 -עייד , טסייה סָאװ ,ערהעל רעד טימ ןענעקאב ךיז ףרַאד עמַאמ יד

 .םנוזעג ןייז וצ םוא ,ןעסע וצ םוג זיא סָאװ ,טסייה סָאד ,"סקימעט
 טנייה ןיוש זיא ,ןעמוג םעד טלעפעג סע סָאװ ץלַא ןעסע וצ המכח יד
 עט'מס'ראפ עלַא לייוו ,טייקשיראנ עסיורג 8 רָאנ ,חמכח ןייק טינ

 ,םונ רהעז טיטעּפַא םעד ןעקעמש ןעטייצ עשלַאפ ערעזנוא ןופ סנעסע
 ךס ַא ןופ ךאזרוא יד ןענייז ייז זַא ,רעכיז ףיוא ןיוש ןעמ טסייוו ךָאד
 ןעװעדָאה וצ יו גידנעהעטשראפ ,ַאזלַא .ןעמייהקנארק עגיטנייה ןופ
 וד ,על'חשמ , : דניק םייב ןעגערּפנָא טינ ךיז עמַאמ יד ףראד ,דניק סָאד

 טסייה ןוא קעװַא םהיא טצעז "?ןעסע סָאד טסעוו, "? סָאד טסליוו
 טניואוועגוצ טרעוו דניק סָאד .םונ זיא טהעטשרַאפ רהיא סָאװ ,ןעסע
 .טסע ןוא גנונדרָא אזא טָא וצ

 טייקכילדעש א רעדניק יד טרָאּפשראפ
 .טייחרענעשאוועגמוא טכורפ ןעסע וצ טינ רעדניק יד טנערעל

 רעמרַאפ רעד סָאװ ,םס לעסיבַא ןעגיל ךָאנ ןָאק סע סָאװ םעד ץוחַא
 ביוטש ןארַאפ רעכיז ייז ףיוא זיא ,טצירּפשענפיורא ייז ףיוא טָאה
 עטנעקירטעג .טוג ץנאג ןעמ זומ ןעשאו .ןעבָארקימ ײלרעלַא טימ
 ןעשאוועג ןעפרַאד סעקנישזָאר ןוא ןעלטייט ,ןעגייפ ,לעּפע ,ןעמיולפ
 ,רעסאו רעגיכָאק ןיא ןערעוו

 ןעקנירט וצ סָאװ

 מָאה עוואק ןוא ,ןינאט רעדָא ,"ןיאעט , םס םעד ךיז ןיא טָאה עעט
 רעבָא ,ןעדעי ראפ ןעקנארטעג עטכעלש ןענייז סָאד .ןיאעּפַאק םס םעד
 זיא ךלימ .ךילדעש טושּפ ייז ןענייז ןעוורענ ס'רעדניק עגנוי רַאפ
 ויא סָאד .רעדניק רַאֿפ קנארטעג רענעבעגעג-רוטַאנ רעטסעב רעד
 / ץנעפָא יד טינ טפיוק רעבָא .טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעקנירט ןוא ןעסע

 | .ןעבָארקימ טימ לופ ,ירעסָארג רעד ןיא ךלימ -

 יורמש רָאַּפ א םהיא טינ

 עטנערבעג טימ ןָא ךייא טמוק סע ןוא ךלימ טסַאה דניק סָאד
 טפיױק טָא ?ןעקנורטענסיױא ךלימ יד ןיוש טהעז רהיא זיב ןעדייל
 ןעדעי וצ רַאּפ א דניק םעד טיג ןוא יורטש רעסַאוװ-עדָאס לעטניב ַא
 םינ זױה ןיא ךלימ ןייק ךייא טעוװ סע ,ארומ בָאה'כ .ךלימ זָאלג

 / !ןעקעלס
 ןעטייהניואוועג עמוג ייז טנרעל

 -םונ א ןופ גנורעניארע ןא טימ ןעסקַאװּפױא ןעפרַאד רעדניק
 ,ןערעטלע יד ייב שיט ןעטקעדעג ןחעש א ןופ ,םייח רעטרעדרָאעגנייא
 .ןערהיפ ױזַא ןיילַא רעטעּפש ךיז ייז ןעלעוו
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 ןעטייהניואוועג עטונ ייז טינ

 ץענייר ןוא ךומשיט סייוו ַא וצ ןערעוו טניואוועג רעדניק יד ןעלָאז
 ןעניבלעז םעד ןופ רעלעמ ענחעש .שיט םייב ןעדעי רַאפ סניקּפענ

 .קורדנייא םענהעש א ןעכַאמ רעבליז-שיט ןעטרילָאּפןייר טםימ רעטסומ
 יד ןופ קנעדנָא ןַא סלא גיטכיוו זיא סע רעבָא ,רעיימ טינ טסָאק סָאד
 : | .שיט סנערעטלע

 סניקפענ ענעריפאפ |
 -רַאפ טכייל ןענָאק שיט םייב (סעקטעפלאס) סניקּפענ ענעריּפַאּפ

 וצ סָאװ ַאטינ ךָאנרעד זיא סע .ענעטנעווייל ןופ ץאלּפ סָאד ןעמענ

 ַא טרָאּפשראפ סָאד ?ןעד סָאד טסָאק סָאװ ןוא ,ןעסערּפ ןוא ןעשַאוו
 ,ךוטדנאה א ןעּפַאכ רעדניק יד ןהעז וצ ןעטייקכילמענעגנאנוא ךס
 זיא סָאװ רעדָא ,לעברַא יד טימ רעדָא ,ךוטשיט ןיא ןעשיוו ךיז רעדָא
 .וָאנ רעד רַאפ ןעניד רָאנ ףרַאד סעכלעוו ,לעכיט ןטימ ,רעגרע רךָאנ
 ןוא ץלַא סָאד טָא ןעמ טיהרַאפ ןיקּפענ-ריּפַאּפ ןעגיליב םעד טָא טימ

 .טייקנייר ןופ טייהניואוועג ענהעש ַא ןעגירק רעדניק יד

 | .םעטסיס ַא טימ ייז טנערעל

 "וצ טינ םענייק ףראד ,םעטסיס לעקיטש א טביל סָאװ ,רעטומ ַא

 לָאז ןעמ זַא ,טיירגנעג ןעצנַאג ןיא ןיוש זיא רע זיב ,שימ םוצ ןעזָאל

 ,גיטראפ ץלַא ןיוש טָאה יז ןעוו .ןעייק רעדָא ןעּפַאכ טינ לייוורעד

 ןעביוהפיוא טינ ךיז ןוא עילימַאפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןעצעז ךיז יז זומ !

 -ניק יד טימ ןעּפַאש ךיז יז לָאז ,סעּפע ףרַאד ןעמ ןעוו .ףוס םוצ זיב

 רהיא טָאה יז זַא ,ןהעטשראפ וצ ,רעמרעוו ןהָא ,ייז גידנעבעג ,רעד

 טינ טכירק ןוא עטַאט רעד יו גיטכיוו ױזַא זיא יז ןוא ; ןָאמענּפָא קלח

 ,ךילריטַאנ ,ןעמַאנסױא ןעביג סע .ןעגיצנייא ןעדעי רַאפ ריפ עלַא ףיוא

 ,ןעמַאמ רעד טימ ךיז ןעּפַאש וצ טינ רעדניק יד טנערעל סָאד רעבָא

 טינ עקאט ןעסקַאװ ייז ןוא ,רהיא וצ טקעּפסער רהעמ ןעבָאה ייז ןוא

 .ןעטייברא םענעי ןהעז ןוא ןעציז ןעביילב וצ ןעטסיאָאנע עכלעזַא םיוא

 -נעהיצ טינ ןוא ןופרעד גידנעדער טינ ,ױזַא טָא ןעלדנַאה ףרַאד יז |

 :יירשעגסיוא רעטפָא רעד .וצרעד טײקמַאזקרעמּפיוא סרעדניק יד גיד

 טגנערב ןוא קורדנייא ןעטכעלש ַא טכַאמ "שנעמ 8 ךיוא זיא עמַאמ יד;

 .עטכישעג רעצנאג רעד ףיוא טייקגיליב ַא

 ,זױה ןיא קעדנַאראּפ אזַא ןערהיפנייא לָאז עמַאמ יד םוא רעבָא

 -רַאד טינ ךיז לָאז יז זַא ,שיט םוצ ןעגנַאלרעד לָאמַא ףיוא ץלַא יז זומ

 (סנירויט) סעזַאװ עטקעדעגוצ ןיא .לעקנייב רהיא ןופ ןעביוהפיוא ןעפ

 יו ייס .שיט םייב ייז טלעטש ןעמ ןוא םילכאמ עלַא ןיירא ןעמ טסיג

 .ןעטכירעג עסייה קרַאטש ןופ טינ עירָאטקָאד יד טנייה טלאה ייס

 .ךילצינ גידנעטש טינ ןעמאמ רעד ןופ טייקסטוג
 ןעמוק ןערעהפיוא ןעמַאמ רעד ןופ טייקסמונ יד זומ טּפיוהרעביא

 טכיזניה רעד ןיא רעדניק יד רַאּפ גנורעּפּפָאפױא-טסבלעז רהיא ןופ
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 יײז טכַאמ ןײלַא יז .טייברַא ןוא טירש ןעדעי ייז ןערָאּפשראפ וצ
 וצ טסנרע ןָא םאזגנאל עקַאט ןעביוה סָאװ ,ןעטסיאָאנע עסיורג רַאפ

 יד ןעגָאיסיורא ךיז ןופ לָאז יז זַא ,ןייז וצ ױזַא ףרַאד סע זַא ,ןעביולג

 ףרַאד ןעמ .ךיז ןעליּפש רעדָא ןענעייל ןוא ןעציז ןעלָאז ייז ןוא המשנ
 ןיא עמַאמ יד זא ,ןעזייוו ייז ףרַאד ןעמ רעבָא ,ןעפַאלקשרַאפ טינ ייז
 .ןעפלעהטימ רהיא זומ ןעמ ןוא ,טינ טנוה ןייק ךיוא

 .ןעכַאמ םַאזקרעמפיוא ןעמ פרַאד רעדניק
 טימ ?עכָאפ ןעמַאמ יד ןעזָאלרעד וצ רעדניק טניואוועג ןעמ ןעוו

 סָאװ ,זנורב ייז ףיוא ןייז טינ ןעמ ףרַאד ןעגעוו טרעייז ןופ המשנ רעד
 -ניק .,זיא יז דימ יוװ ןעחעז ייז ןעוו ןערהיר וצ ןָא טינ ייז טביוה סע

 ןעכאמ םאזקרעמפיוא ייז ףרַאד ןעמ ,טינ ןיילא ןעהעטשרַאפ רעד
 .ףיוראד

 .רעטקַארַאכ ןופ ןעכירטש ענהעש

 ןיא ןייא עמַאמ יד טצירק רעטקאראכ ןופ ןעכירטש עטסנהעש יד
 -רַאפ וצ טינ םענעי ,ןערעמש וצ טינ םענעי סע טנערעל יז ןעוו ,דניק
 -ץעיוררמ רעד .דניק סָאד ןעקעוואוצפיוא טינ םענעי ,ּפָאק םעד ןעיירש

 -רַאהרַאפ טָאה "4 סע טרא ןעמעוו, "? ךיא רעק סָאװ, :ץאז רעגיר
 .רעטקאראכ סם'דניק ןייא טינ טבערגרַאפ ןוא טעוועט

 .ןייז וצ ניפליהאב דניק א ןענרעל

 ןוא םייחנעגעלעג יד ןעגיסעלכַאנרַאפ טינ לָאמניײק רַאט עמַאמ ַא |
 רענעי ןעוו ,ןעדמערפ-דליוו ַא וליּפַא ןעפלעה וצ דניק םעד ןעלהעפאב
 -פיוא ,סעּפע ןעגָארט ןעפלעה ,ליּפשייב םוצ ,יוו ,ףליח ןיא ךיז טגיטיונ
 וו .זַא .א ,דרע רעד ףיוא ןעלַאפעגּפָארַא זיא סָאװ סעּפע ןעביוה

 .םענעי ןעפלעה וצ ןענרעל דניק ַא ןעמ ףרַאד ןָא טייחרעגנוי ןופ
 -מורא ןוא ןעּפַאל רעדָא לעטשרעב סָאד ןעמענ וצ סע טנערעל ןעמ
 םהיא טכַאמ ןעמ .זיוחה סָאד טמאר עמַאמ יד ןעוו ,לעבעמ סָאד ןעשיוו
 -רעד .שיט ןופ ןעמענּפָארַא ןוא שיט םוצ ןעטיירג וצ טייהניואוועג יד
 ,ךילריטַאנ ,דניק סָאד גידנעגיטסעלאב טינ ,רעטייוו ןעמ טהעג ךָאנ
 ,םייצ-ליּפש ןייז ןופ ליפוצ גידנעמענוצ טינ ןוא

 .שיטסיאָאגע דניק סָאד טכַאמ ןיילַא עמַאמ

 גיהור ןעציז ןעביילב וצ דניק רהיא טביולרע סָאװ ,עמַאמ יד
 ןוא ןהעמש ןעשנעמ ןערעטלע ןַא גידנעזָאל ,רַאק ןיא ץאלּפ ן'פיוא
 .ךיוא שירַאנ רָאנ ,שיטסיאָאגע רָאנ טינ זיא ,ּפַארטס ן'פיוא ןעגנעה
 ם'דניק םענעסקאוורעד םעד ןופ ןברק רעד ןייז ןײלַא רעטעּפש טעוו יז
 -קארּפ ןײלא ןעמַאמ רעד ףיוא טעוװ רע ןוא רעטקאראכ ןעשיטסיאָאגע
 .ןעבעגעג םהיא טָאה יז סָאװ טײקבָארג ןופ םנַאסעל יד ןעריציט

 .םאזקרעמפיוא רעדניק טכַאמ סָאד
 ןעבירשראפ עלעכיב ןיא ךיז ייב ןעבָאה וצ רעדניק יד טנערעלי

 ערעייז ןופ (ָאלסישמ) סטייד יד ןוא דניירפ ערעייז ןופ ןעסערדַא יד
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 יז ןעמעוו ,ערעדנַא ןופ גָאט-סמרובעג םעד ךיוא ןוא .גָאט-סטרובעג
 -ניק יד טנַאמרעד .הנתמ ַא ןעקיש רָאג רעדָא ןערילוטארג ןעפראד
 טכַאמ ןוא ןהעש זיא סָאד .ןעמייווצ א וצ טכילפ רעד טָא ןעגעוו רעד
 וצ ךיז ןענרעל ייז .רעטקאראכ ס'רעדניק יד ףיוא גנוקריוו עמונ ַא
 ,ןײלַא ךיז ןופ רָאנ טינ ןעקנעד

 .רעדניק ראפ ןעטכילפ
 זיוה ןיא ןעטכילפ עטלעטשענּפָא רָאּפ א ןעבעג דניק א זומ ןעמ

 ןענרעל ןעפראד ייז .ןערעוו טליפרעד ןעלָאז יז זַא ,ןערעדָאפ ןהעז ןוא
 יײז ףרַאד ןעמ .ןעטײקכילטרַאװטנַאראפ עטכייל ךיז ףיוא ןענָארט
 יז ןעלעוו ,ןעטוג טימ רָאנ רעבָא ,ןענָאמרעד לָאמ עכילטע ךילריטַאנ
 א ייז ייב ןערעוו סייווכעלסיב םעוו סָאד ןוא ןע'נשקע'ראפ טינ ךיז
 ,טייהניואוועג

 ןעמולב יד ןעסינאב יז ןעלָאז

 רעדָא עלעטניה סָאד ןעװעדָאהנָא ,גָאמ ןעדעי ןעמולב יד ןעסיגאב
 שטָאכ ןוא ,דניק גנוי א רהעז וליפא ןענרעל ןעמ ןַאק עלעצעק סָאד
 טימ רֶע טגירק ךָאד ,לָאמ ךס א ןענָאמרעד רשפא םהיא ףרַאד ןעמ
 ,םײקכילטרַאװטנַאראפ ןופ להיפעג םעד טייצ רעד

 .ןעטכילפ םהיא טינ

 ףרַאד ,ןיירַא קרַאּפ ןיא ןהעג וצ טייצ זיא סע ,טגָאז עמַאמ יד ןעוו
 ,(לעצנער) לעשטעס סָאד ןעטיירגוצוצ טכילפ יד ןעבָאה דניק סָאד
 .טימ ךילנהעוועג טמענ ןעמ סָאװ ,ןעכַאז יד טימ סע גידנעליפנַא

 .ךיוא םהיא טניולאב

 ,ץלֿא דניק א ייב ןעמ ט'לעוּפ דייר-ףָארטש טימ טינ ןוא ןעטמונ טימ
 ןוא גנורהיפפיוא עטמונ טצעש ןעמ זַא ,ןעזייווסיורא ףרַאד ןעמ רעבָא

 טייצ ןופ ףרַאד ןעמ ןוא ,ןעטכילפ עטלעטשענּפָא יד ןופ גנוליפרעד יד
 ןעליוו םוג זיא רע ןעוו זַא גידנעגָאז ,דניק סָאד ןעניולאב טייצ וצ

 .םהיא וצ םונ ןייז ךיוא ןערעטלע יד

 |  .ןעניױלַאב טפָא םיני |

 טירש ןעטונ ןעדעי רַאפ טינ ןוא גיטכיזרָאּפ ןייז רעבָא ףרַאד ןעמ

 .ןעטראוורע וצ ןעבױהנָא טינ סָאד לָאז רע םוא ,דניק סָאד ןעניולאב

 רע ןעוו ,ןעלַאפרַאפ ןיוש טרעוו טַאט ןייז ןופ טייקסטוג עצנַאנ יד

 ַא ןיא לָאמַא ןעמוק רָאנ זומ סָאד .ןיול םעד בילוצ זיולב סָאד טוט

 ,דניק סָאדּפןענרעל ףרַאד ןעמ .ןעבעל ץתמא ןיא טמוק סָאד יו ,לבוי

 רעדניק ןעצונ לָאמַא .גנוניולאב ַא ןיוש זיא ןיײלַא טַאמ עטוג יד זַא

 עסיוועג ,ב .צ ,טִא .ןעניולאב עגידנעטש סָאד ןעמכעלש םוצ םיוא

 ןעבָאה ןוא טנעװַא ןיא ןהענקעװַא טזומעג טּפָא ןעבָאה ןערעטלע

 רעניילק רעד טימ לערעטכָאמ עגירהעי-פלעווצ רעייז טזָאלעגרעביא

 לָאמא טָאה סע .ןעפָאלש ןאד ןיוש ןעגעלפ רעדניק עדייב יד  ,יבייב
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 עסיורג סָאד ןוא ןעגירשוצ ךיז טָאה דניק עניילק סָאד זַא ,ןעפָארטעג
 ןיא ךיז וצ ןעמענ וצ יבייב יד ןעגנואווצעגנ ןעוועג זיא לערעטסעווש
 ןעוו .טנעה יד ףיוא יז גידנעלקָאש ,ןערעפעלשנייא יז ןוא ןיירא טעב
 "עג דניק ערעטלע סָאד ייז ןעבָאה ןעמוקעגניירא ןענייז ןערעטלע יד
 סָאד .טנעה יד ףיוא דניק ץטימ טעב ןיא גידנעציז ,ןעּפָאלש ןענופ
 "רעד רהיא ייז ןעכָאה גָאט ןערעדנַא ן'פיוא .טרהירעג רהעז ייז טָאה
 ףידנעטש ןיוש ןעמ טָאה עלעדיימ סָאד ,ונ .טנעפ 25 ןעבעגעג רַאֿפ -

 "נָא ךיז ןעבָאה ןערעטלע יד זיב ,טנעה יד ףיוא דניק ן'טימ ןענופעג
 ןענירק וצ םוא ,עטכישעג עטכַאמעג 8 ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעסיוטשעג
 .ןיול םעד

 רעדניק רַאפ גיטכיוו ךיז ןעליּפש
 ? גייצליּפש ערעסָאװ

 ךיז ןעליפ סָאװ ,סרעיטרָאּפ ,רימ רעד ףיױא סעטַאמש טָאטשנָא
 ,ןערילוקריצ םינ זיוה ןיא טפול יד ןעזָאל ןוא ביומטש טימ ןָא דלַאב
 ןעיורפ ליפ עכלעוו ראפ ,ןעטייקשוראנ עכלעזַא ערעדנַא טָאטשנָא ןוא
 -עג עמַאמ ַא טלָאװ ,סרעלדעּפ-רעמַאטסָאק . יד וצ דלָאנ ּפָא ןעלהַאצ
 .גייצליּפש עקראטש ,עטוג רעדניק יד רַאפ ןעפיוק רעסעב טפרַאד
 טגעל ,ךָאװ עדעי רעלדעּפ םעד דלעג סָאד ןעכעגוצקעוװַא טָאטשנָא
 ןוא רַאלָאד עכילטע ןָא טביילק ןעמ זיב סיפָא-טסָאּפ ןיא קעװַא סע
 .ןעליּפש םוצ ןעכַאז ןייא ןעמ טפיוק ןַאד

 טימ לעשיט ןעשרעדניק ןעקראטש ַא ןעכַאה ןעזומ רעדניק
 ַא) דרָאביקעלב ענרענייטש ערעווש ,עטוג ַא .ךעלקנייב עקרַאטש
 מינ) עּפמעמ טימ ךעלערעש עטוג רָאּפ ַא ,טנאוו רעד ףיוא (עקסָאד
 יד ןופ רעדליב ןערעשוצסיורא ףיוא ןעציּפש (עטכילייקראפ ,עפרַאש
 -עיולס ַא .ךעלריּפַאּפ עטרילַאק ײלרעלַא ןעדיינשוצסיוא ןוא ןעגנוטייצ
 א ןיא רעדליב ןוא ךעלריּפַאּפ ןעּפעלק וצ טסיײּפ-סרעּפַארגָאטַאּפ לעק
 ןעבַאה ןעזומ ךעלגניא .(ריּפַאּפ םייוו ןופ ךוב ןייר ַא) ךוב קנעלב
 ןוא ןעלהָאמ וצ ףיוא ברַאפ טםימ לעטסעק ַא ,גייצעג עקסרַאילָאטס
 יי .ןעיוב םוצ ךעלצעלס

 -ליּפש ץעגיליב יד לייוו ,"ןעמונ 8, :רעטרעוו יד ץלַא ןעגָאז רימ
 ם'דניק םעד רעביא ןערהיפ ייז .ןעמענ טינ טנעה יד ןיא ןעמ לָאז גייצ
 שטוג יד רעכָא ,טלעג ןעפרַאװעגסיױרא טושּפ ןענייז ייז ןוא ,קַאמשעג
 עקלַאיל רעד ץוחַא ,ךעלדיימ רַאפ .רהעוועג גיבייא ןַא ןוא ןהעש ןענייז
 .ךעלגניא רַאפ יו עגיבלעז יד טעמכ גיײצליּפש ָאד ןענייז

 -אב ןעגעמ רעדליב יד ,לַאז ַא ןעביילב עקַאט געמ רעמיצ סָאד
 ןעמ זומ רעמיצ עטסערג סָאד טָא רעבָא ,רעהירפ יו ,טנעוו יד ןעריצ
 ייב לעבעמ סָאד ..גָאטיײב ךיז ןעליּפש םוצ ףיוא רעדניק יד ראפ ןעבעגּפָא
 ,קרַאטש ןוא ךַאפנייא זיא ןעמייצ עגיטנייה ןופ ןעשנעמ עטנעגילעטניא
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 - יד סיוא טהעטש ןוא ןיירא טינ ביומש ןייק ךיז ןיא טמענ סָאװ סעכלעזַא
 ןעלעטשנייא רעדניק יד ייב ףרַאד ןעמ רעבָא .גנולדנאהאב עטסגרע
 סעדעי זומ ןעליּפש ץ'כָאנ זַא ,ןופרעד ןעמערטּפָא טינ ןוא רענייטש ַא
 ןעביילקפיוא ;לעטסעק םענעגייא ןייז ןיא ןעכַאז יד ןעגעלפיונוצ דניק
 -עטנַאמ ןופ רענייא זיא סָאד .רעמיצ ןיא ןעמארוצ ןוא ןעריּפַאּפ יד
 וערעדָאפ ןערעטלע יד ןעוו ,סָאד ןעוט רעדניק יד .םיללכ םס'ירָאפ
 "רעד זומ ןעמ .טייחניואוועג א טרעװו סע זיב ,גָאט ןעדעי סָאד
 -ַאנע יו זעלחעצרעד עמיטש רעכייוו ַא טימ ןוא גיהור דניק םעד ייב
 -רעביא .ןעטמייווצ ַא ראפ טיײברַא יד ןעזָאלוצרעביא זיא סע שיטסיא
 דניק ןיא ןעלקיווטנע טייחנעגעלעג רעדעי ייב ןערעטלע ןעפרַאד טּפיוה
 רעדייא זעטייווצ םעד ןופ רעהירפ ןעטכארט וצ להיפעג לעדייא סָאד
 וצ ףוס א ןעכַאמ וצ ןעגנילעג טרָאפ לָאמַא טעוו רשפא ןוא ,ךיז ןופ
 רענעי ךימ טהעג סָאוװ, :להיפעג םעד ןופ טמוק סָאװ ,טײקבַארג רעד
 "? ךיא רעק סָאװ, "? ןָא

 .מינ ןעשטוקרעד יז |
 יז זומ עמַאֿמ יד .טינ ייז ןעשטוקרעד ךיז ןעליּפש רעדניק ןעוו

 .גיײצליּפש א ייז טלעטש נידנעטש טינ ןוא .יײרעליּפש טימ ןעגרָאזרַאֿפ
 ךעלטפיטש-רעגניפ טימ טנאװו רעד ףױא וצ טּפאלק .ןעדירפוצ
 יז ןעלָאז ןוא (טָאלק ליוא) עטַארַאס עסייוו קימש ַא (סקעט-במָאהמ)
 .עגנוטייצ ,ןעלַאנרושז עטלַא ןופ ןעטינשסיוא ,רעדליב ןעּפעלקנָא
 .ןעשַאװּפָארַא סָאד ןעמ ןָאק גָאט ןעדעי

 .ךעלטעלב ענירג

 -םיוא ,ןעּפעלקוצנָא טוג ךיוא ןענייז רעמיוב ןופ ךעלטעלב ענירג
  שכלעוו ,ןעמרָאֿפ ערעדנַא רעדָא ךעלקיסַאּפ ,ןעגניר ןיא ייז גידנעלעטש
 יז ןעּפעלקניירא ,ליוק עצראווש קיטש ַא טימ ןָא טנעכייצ עמַאמ יד
 .רעדניק רַאפ טנַאסערעטניא ךיוא זיא סקובייּפַאק ןיא

 .לעבליּפש ַא ךיוא סעברַא

 ןוא ,סקיּפיטוט ןוא סעברַא ענירג עטקייוועגנייא רעדניק יד טיג
 -נייב ןוא ךעלעשיט ,ךעלעדרעפ ,ךעל'מירזח ןעכַאמ וצ יו ייז טזייוו

 -ערעטניא סָאד זיא ,ךיז ןעסערעד ךעלכליּפש ערעדנא ןעוו .ךעלעק

 .עניווָאנ סלַא טנַאס

 .סקיּפ"-טוט טימ לעפַאמראק

 םימ לַאוק ַא ךיוא טפַאשראפ סקיּפמוט טימ לעּפָאטרַאק א

 .דניק ַא ראפ ןעגינעגרַאפ

 .םעילוק ץפיוא ךעלייל א
 ןַא וצ טעיליּפש ,בומש ןיא ריּפַאּפ ןעדיינש ןעליוו רעדניק ןעוו

 טייברַא ךס ַא ןערָאּפשראפ ךיז רהיא טעװ ,םעילוק םוצ ךעלייל טלַא

 - .ןעליּפש ץ'כָאנ
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 .גייצליּפש עגידנעמיווש

 ןעמיווש סָאװ ,ךעלכליּפש ייז טיג ,דָאב ןיא ןעציז רעדניק ןעוו

 סָאװ ןָאט ייז םימ טנָאק רהיא ןוא ןעגינעגרַאּפ ןעבָאה ייז .םורא
 .דיַאלוילעפ ןופ ךעלעזנעג ,ךעלעקבַאשז טפיוק .טליוו רהיא

 .טכעלש "סקאב יד ןיא קעשזד
 ןעקערשרעד סָאװ ,גייצ-ליּפש ןייק ןעפיוק טינ ןעמ רָאט רעדניק -

 ,ליּפשייב םוצ ,"סקַאב יד ןיא קעשזד, יו ,ייז

 .ןענינעגראפ א דמאז לעטסעק א

 טימ לעטסעק א קעווא טלעטש ,זיוה ןיא ץַאלּפ ָאד זיא סע ביוא
 .וו .זַא .א רעלעקטעּפָאל ,ךעלעטרעווק ,ךעלעסיש ייז טינ .דמאז עסייוו
 יד ייז ףרַאד רענינעוו ּפַאלק ןייא טימ טינ ןוא ךילקילנ ייז טכַאמ סע

 | .ןעבעג עמַאמ

 .גיײצליּפש יד טלַאהַאב יי

 טלאהאב .נייצליּפש עבלעז יד נידנעטש סואימ ןערעוו רעדניק
 .לָאמאכָאנ דניק סָאד ייז ןעקיצטנע טייצ לעקיטש ַא ןיא ןוא עגינייא

 סע טקעל דניק סָאד

 וצ ךעלכליּפש יד יבייב רעניילק רעד טגנַאלרעד ןעמ רעדייא
 -נייא לָאמַא ןעק סָאד .ּפָא טוג ייז טשַאװ ,ןיירא ליומ ןיא ןעמענ
 ,תורצ ךס ַא ןערָאּפש

 ןיירא טלעוו רעד ןיא םתס ןענייוו
 ןָאק ,טייהניואוועג רעטכעלש ןופ ,ױזַא טַאלנ ןענייוו סָאװ ,רעדניק

 עכילטע ןייא טפיױק .עניווָאנ א סעּפע טימ ןעלעטשּפָא טכייל ןעמ
 םימ ייז טשַאררעביא לָאמ סעדעי ןוא ייז טלאהאב ,גיײצליּפש עניליב
 לַאפנָא םעד ןעסיירוצרעביא טפָא רהעז טפלעה סָאד .ךאז רעיינ ַא
 טייצ לעקיטמש א ןיא ןעלעוו ייז ןוא גיײצליּפש יד טלַאהאב .ןענייוו ןופ
 .לָאמא ךָאנ ןעמוק ץונוצ

 .ךילצינ נידנעטש טינ גייצליּפש עניצנוק
 זעהיצנָא ןעפרַאד ענעסקאוורע יד סָאװ ,גייצליּפש ןעפיוקנייא

 דניק םעד .טלעג ןופ גנודנעװשרַאפ ַא טּפָא זיא ,ןעהערדנַָא רעדָא
 ןופ המכח יד ןעצַאשּפָא טינ ןַאק רע .טינ ןעצונ ןייק םע טגנערב
 ,רעכילהערפ ןייק טינ רָאג דניק סָאד טציז טּפָא רהעז .יירענישַאמ רעד
 -ןייא ףרַאד דניק ַא .םורא טפיול גייצליּפש סָאד סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 -פיוא סע :ןעווערטסיימ ףרַאד ןיילא רע עכלעוו טימ ,גיײצליּפש עכַאפ
 ,ךיוא ןעכערבוצ עקַאט ןוא ןערעדילגוצ ,ןעמענוצ ,ןעפרַאװאוצ ,ןעלעטש
 ךס ַא םהיא טנערעל ןוא םהיא טריסערעטניארַאֿפ טייקגיטעט יד טָא
 יי | .ןעכַאז
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 .ךילצינ ךעלעצעלק
 ידיימ ןוא ךעלנניא ,רעדניק רַאפ טוג ױזַא רַאפרעד ןענייז טקַאלב

 . ןוא ּפָאק ן'רַאפ טייקנימעט ןופ להַאוװסױא ןעסיורג ַא ןעבינ ייז .ךעל
 ןענייז ךעלעטסעק יד ןיא ךעלצעלק עניילק יד ץוחא .עיזַאטנַאפ רעד
 .ןָאטּפױא ךס א ןענַאק רעדניק עכלעוו טימ ,ערעסערג ןַארַאֿפ

 .עקלאיל יד

 טימ עקלַאיל א ןעפַאשראפ וצ דלַאב ךעלעדיימ זיא נחנֿפ רעד

 זייסרעסקע גינעוו רהעז רעבָא םינ גייצליּפש יד טָא .עלעגעוו ַא

 טָא ןיא גנַאלןעדנוטש ּפָא עלעדיימ סָאד טציז טפָא רהעז .דניק ץ'רַאּפ

 יו ,ןעפרַאד ןערעטלע .זייסרעפקע עכילרעּפרעק ןהָא ,ײרעליּפש רעד

 ,ךעלנניא יד יוו גייצליּפש עגיבלעז יד ךעלדיימ ןעבעג ,ךילגעמ טייוו

 .רעדילג יד ןעקרַאטש ןוא ןעפימש ױזַא דָארג ןעלָאז יז זַא

 .ןמיס רעטכעלש ַא לָאמַא

 -וצ רעדניק ןעוו ,ןעגרָאז טינ רָאנ ךיז ןעמ ףרַאד ןעטסרחעמ םא
 טנאה רעד וצ ייז ןעמוק סָאװ ,ןעכאז ןערעטשוצ ,ןעסיירוצ ,ןעכערב
 -ץגיינ עכילריטַאנ יד זיא סָאד .ךיז ןעליּפש ייז עכלעוו טימ רעדָא
 רעסָאװ רעדָא ,גינעווניא ךיז טוט סע סָאװ ,ןעניפענוצסיוא םטייקגיר
 טיי וצ ןיוש טהעג סָאד ןעוו רעבַא .ןעמוקסיורא טעװ סע גנַאלק
 ןעלהעצרעד וצ סָאד םוג זיא ,ךילנהעוועגרעסיוא זיא סָאד ןעוו ,קעוַא
 | .רָאטקָאד םעד

 טלייטענטימ טרעוו ארומ
 טַאהעג ארומ טינ ןיילַא טלָאװ דניק ַא

 ןיא זַא ,טסואוועג דניק ַא טלָאװ יו ,ענעפקאוורעד יד טינ ןעוו
 ,דניק םעד טלהעצרעד ןעמ ?ןעבָאה ארומ ןעמ ףרַאד רעטסניפ רעד
 ָאטשינ טרָאד זיא טכיל ןייק לייוו ראפרעד זיולב זיא שינרעטסניפ זַא
 ,רעטסניפ ךיוא זיא לעקניוו טלעטשרַאֿפ ַא זַא ,םהיא טםזייוו ןעמ ןוא
 יַאנ םָאװ ,קערש עדנערעווילגרַאפ-טולב יד טָא ןעלהיפ טינ רע טעוו

 ייז ייב ןעכאוש ןוא רעדניק ליפ ייב ןעכַאזרוארַאפ רעהיצרע עשיר

 .ןעוורענ יד ּפָא ךס ַא

 .-ףשכ ןוא םיצל ,םיתמ ,תוחור ןענעוו תוישעמ טימ רעדניק ןעקערש

 ןערעוו תוישעמ-עבָאב עשירַאנ יד םִא .ןעכערבראפ ַא זיא סרעכַאמ

 לָאז ןעמ ןעוועג טייצ ןיוש טלָאװ סע .רוד וצ רוד ןופ ןעבעגעגרעביא

 ,דחּפ רעדניק ןעכעגוצנייא זיא סע ךילדעש יו ןהעטשרַאּפ ןעבױהנָא

 ןָאק רעװ ןוא .ןערהָאי עגנַאל ףיוא ךָאנרעד ייז טשרעהאב רעכלעוו

 + םעטסיסדןעוורענ רעטאקילעד רעייז ןָא טוט סָאד ןעדָאש רעפַאװ ןעסיוו
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 .שירַאברַאב זיא דניק א ןעקערש

 רעד, ,"ןַאמסילָאּפ , ,"ןעמ יגוב , םעד טימ דניק סָאד טינ טקערש
 קערש רעד ןוא םהיא טנָאז ןעמ סָאװ טביולג דניק ַא ."קַאז ץטימ ןַאמ
 / ןוא ,םעטסיסדןעוורענ ןייז טּפָא רהעז טגידעשאכ ןוא םהיא טשרעהאב
 ןופ ןעלקַאשוצּפָא ךיז רעווש זיא ןערהָאי עגידרעמעּפש יד ןיא וליפַא
 רעניבייא ןא ןעבילברַאפ זיא שנעמ ןייא טינ ןוא ,ןעשינעקערש יד טָא
 | .ןעמַאמ רעביל רעד קנַאד א גנילגייפ

 .רעדניק ןעקערש
 טפָא לייוו ,ןעקערשוצרעביא ךילרהעפעג זיא רעדניק עגנוי רָאנ

 ףיוא טרָאד םביילברַאפ ןוא ןעלחיפעג ערעייז ןיא ןיירא ףיט סע טלַאּפ
 ץטימ רעדניק ערעייז טּפָא רהעז ןעקערש ןײלַא סעמַאמ .גיבייא
 דניק םעד טזייוו יז ןעוו רעדָא רענוד ַא טיג סע ןעוו ,"יוא , שטיווק
 ןעסילשראפ עקאמ ןעמ ףרַאד רשפא .בנג ַא רַאפ ארומ טָאה יז זַא
 -רעד טינ סָאד ןעמ רָאט רעדניק עגנוי יד רעכָא ,בננ ַא ראפ ריט יד
 -נערעה ,קערש ןיא טכענ ּפָא לָאמַא ןעגיל רעדניק עזעוורענ .ןעלהעצ
 םענעגיוטשעג טינ ם'נופ ךיז ןעסיירניירא סָאד ךרָאש ןעדעי ןיא גיד
 - .בנג םענעגיולפעג טינ ןוא

 .המכח עסיורג ןייק טינ
 טפיוהרעביא ,ןיירא רעסַאװ ןיא דלַאװג טימ דניק ַא ןעצעזניירא

 סָאװ ץוחַא .םַאזױרג רהעז זיא ,ארומ טָאה רע ןעוו ,רעסַאוו-םי ןיא
 טנירק ,ךיז ןעדָאב םוצ סױטשּפָא ןעגיבייא ןַא לָאמַא טגירק דניק סָאד
 ןעמ .םעמסיס-ןעוורענ ןייז וצ גנוגידעשאב ַא טפָא ץנאג רעבָא רע

 -כעלסיב ןיילַא לָאז דניק סָאד זַא ,םַאזגנַאל ןַאטּפָא טייברא יד טָא ןָאק !
 ,דלודעג ףרַאד ןעמ .רעסַאװ םוצ ןערעוו טניואוועג םייוו

 .קערש ןופ טמוק
 ןייז ןיא זַא ,טלהעצרעד ,גָאלָאכיסּפ-רעדניק רעסיורג ַא ,םָאחט .רד |

 ם'נופ ןעטַאטלוזער עטכעלש יד גָאט ןעדעי טעמכ רע טניפעג קינילק
 -נעמָאמ עסיוועג ןיא ןעמונעגנָא ךיז ןעבָאה רעדניק ןעכלעוו טימ קערש
 ןליפַא ןעלהיפ טפָא ךיז טזַאל טייקכילדעש יד .זעבעל רעייז ןופ ןעט
 -קילגמוא ס'נעשנעמ ןיא קלח ןעסיורג ַא טָאה ןוא ,רע טגָאז ,רעטעּפש
 ,"ארומ ןופ להיפעג רעד , .טייקנעגנולעג םינ ןייז ןיא ןוא מייקכיל
 להיפעג םעד טָא טימ .ךאז עטסנרע ןַא רהעז זיא , ,רעטייוו רע טגָאז
 -ַאטַאק ןייק טביירמ ןעמ יוװ ,ןעביירט טינ סעװָאטַאק ןייק ןעמ רָאט
 ןָאק סָאד לייו .ןערעױא רעדָא ןעגױא ם'דניק םעד טימ טינ םעוו
 | ,רָאפ ךיז טלעטש ןעמ יו ,רעטייוו ךס ַא ןערהיּפרַאפ
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 עקניניילק סָאד .ןעּפַאלש ןהעג ןײלַא גידנעלעוו טינ ,עמַאמ יד ןעשטומ
 ןוא ןיילַא ךיז וצ ןעדער רעמעּפש ןוא ןעהערק ןוא ןעגיל טעוו דניק
 .ארומ ןייק ןופ ןעסיוו טינ ןוא ,ןעּפָאלשנייא גיהור ױזַא טָא טעוו

 ןעהיצרק וצ ניטניי
 ךילנעמ םעטסיס ַא

 ךיז ןעטלַאה ןערעטלע יד ןעוו ,רעדניק ןעחיצרע וצ טכייל זיא סע
 זַא ,ּפָא ךיז ןעשיווצ ,.ב .צ ,ייז ןעדער טָא .םעטסיס לעקימש 8 ייב
 עדייב ייז ןעוו ןוא ,ןייוועג טימ ןערהיפסיוא טינ רָאנ רָאמ דניק סָאד
 ןוא ,ןעגירק טינ רעדָא ןָאט טינ דניק סָאד רָאט סָאד טָא זַא ,ןעגָאז
 גידנערעטש םינ ןוא ךיז גידנעבעגרעטנוא טינ ,ןענייוו םהיא ןעזָאל
 זומ ױזַא טָא זַא ,דלַאב דניק סָאד טהעטשרַאפ ,ןעטייווצ םעד רענייא
 םינ רָאנ ןעמ ןעק ןייועג טימ זַא ,סיוא דלַאב טניפעג ןוא ,ןייז סע
 .ןענייוו סָאד טינ טדאש דניק טנוזעג ַא .ןעכַאמ

 .דלָאג זיא טייקסטוג
 ןעבָאה ייז .ןערהיפסיוא ךס א רעדניק ייב ןעמ ןַאק ןעמונ טימ

 ףיוא טינ ייז ןערעטמש סָאװ ,ןערעטלע יד וצ טקעּפסער ןוא ןעיורטוצ
 ןעליוו ייז סָאװ ,ץלַא טעמכ ףיוא "!טינ, :גידנעיירש ,טירטמ ןוא טירש

 ,דלָאג זיא טייקסטמוג .ןַאמ

 .ןעזייא טימ דלָאנ סָאד טשימ

 .ןעזייא לעסיבא ןעשימוצ ךיוא דלָאנ םעד וצ ףרַאד ןעמ רעבַא

 ,ןעגנורעדָאפ עסיוועג ןופ ןעטערטּפָא טינ ןוא ףייטש ןייז ףרַאד ןעמ
 .ןיא םיללכ סלַא טלעטשעגּפָא ןעבָאה ןערעטלע עטנעכעראב יד עכלעוו
 רעדניק יד ןעוו רָאנ רעבָא ,םאנסיוא ןא ןעכַאמ ןעמ זומ לָאמא .זיוה
 ףרַאד רעטייוו .וצרעד ןעכַאזרוא עגיטכיוו ָאד ןענייז סע זא ,ןעהעז
 ןָאט ןוא ןעריטקעּפסער סָאד ןעלעוו רעדניק יד ןוא טייקראטש ןייז

 ,טכילפ רעייז

 .ןהעצ ןיא לָאמ ןייא

 ףױא ָאי ןערעטלע יד ןענַאז לָאמ ךס א זַא ,ןעהעז רעדניק ןעוו
 יז ןעריטקעּפסער ,"ןיינ, ַא טמוק ןעטלעז רָאנ ןוא ןעגנַאלרַאפ ערעייז
 זַא ,לכש ןעשרעדניק רעייז טימ וליפַא ,ןעהעטשראפ ייז ."ןיינ , םעד

 ,טָאבראפ א ןעיירשוצסיוא עבט יד טינ ןעבָאה ןערעטלע יד יוװ ױזַא

 רעד טָא ,טָאבראפ רעגיזָאד רעד טָא זומ ָאט ,ךיז גידנעמכארטאב טינ

 8 ,טנעמַאדנופ ןעניטכיוו ַא ךיז רעטנוא ןעבָאה ןיוש "ןיינ , רעגיטציא
 ןהָא ןעגלָאּפ ייז ,רעטנוא דלַאב ךיז ןעביג ייז ןוא ,ךאזרוא עניטכיוו

 - .ןעװעדלַאוװעג םוש ןהָא ,סיפ יד טימ ןעּפוט םוש ןהָא ,סענעצס םוש
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 .רעדניק יד רַאפ ןעטעטירָאטױא ןייז ןעזומ ןערעטלע

 -ּפָארַא טינ ייז ףיוא ןעלָאז רעדניק יד זַא ,ןהעז ןעזומ ןערעטלע
 ערעדנַא ןופ ןעטנארגימע ךס ַא ָאד רעדייל ןענייז דנַאל ןיא ָאד .ןעקוק
 ןהעג ױזַא סָאד ןעזָאל ןוא ךַארּפש יד םינ ןענָאק עכלעוו ,רעדנעל
 ואוו ,ןענאמשראפ רעדניק ענעטקאורעד יד ןיוש ןעטלָאװ רעטעּפש
 םיוא ךיז ייז ןעכאל טייחרעניילק רעבָא ,ןעבָארגאב טניל טנוה רעד
 יז ןעהעטשרַאפ רעדָא ךארּפש יד ןעהערדוצ ייז ןעוו ןערעטלע יד ןופ
 ןוא ץלַא ןָאמ וצ ןערעטלע עכלעזַא ןופ טכילפ יד זיא סע .טינרָאג
 ןעטנארגימע רַאפ ןעסַאלק ןַארַאפ טציא ןענייז םע .ךארּפש יד ןענרעל
 -ניק עצנַאג יד לייוו ,ןָאמ סָאד זומ ןעמ .טינ ץורית ןייק זיא סע ןוא
 ןעטלַאהניײא רשפא ךיז זומ דניק סָאד ןעוו ןופרעד טדייל גנוחיצרע-רעד
 -לע יד סָאװ ןערעלהעפ יד ןופ רעטכעלעג ַא טימ ןעצַאלּפסױרא ןופ
 ןעגנערב וצ רעדניק ךיז ןעמעש טפָא רהעז .ןעדער ןיא ןעכַאמ ןערעט
 -עטלע ענירג יד ייז ןעזייוו וצ טינ םוא ,ןיירא זיוה ןיא םירבח ערעייז
 טקעּפסער ןעלופ ןעבָאה וצ רעדניק יד טינ ןעד סָאד טרעטש ,ונ .ןער |

 ?ץמַאמ-עטַאט ערעייז וצ

 גנודניבראפ סלַא טניד ךארּפש יד

 ערעדנא ךיוא ןוא ךארּפש יד ןענרעל ןערעטלע ןעזומ םעד ץוחַא
 סע סָאװ ,ץלא ןיא לײטנַא ןַא ןעמענ ןענָאק ןעלָאז ייז םוא ,ןעכַאז

 טָא ןעשיווצ דנוב א ןייז לָאז סע זא ױזַא .רעדניק יד טריסערעטניא |
 סנַאסעל ערעסָאװ טסייוו ןעמ .עילימאפ רענעגייא רעד ןופ םיפתוש יד |

 ןעניפעגוצסיוא ןיירא לוקס ןיא טפָא טהעג ןעמ ןוא טָאה דניק סָאד
 ןא ןאראפ זיא םע זַא ,ןהעז לָאז דניק סָאד םוא ,טלַאה דניק סָאד ואוו
 -ל} ןעשיווצ עקַאט ןערעוו לָאמ ליפיוו ןוא .ףיוא טסַאּפ סָאװ ,גיוא
 ןעגיטייזנעגעג םעד טָא בילוצ טייקכילדניירפ ַא רעדניק ןוא ןערעט
 ? סערעטניא

 .גנודניבראפ רעכילדניירפ ןיא טעהטש
 ןעטלאהוצפיוא ףיוא ןעמייהנעגעלעג ײלרעלַא ןעכוז ןעזומ ןערעטלע

 םינפוא ךס א ןוא ,רעדניק יד ןוא ךיז ןעשיווצ טפאשדניירפ ןופ דנוב ַא
 וצ ,בולק םיימידוג ַא ייז טימ טעדנירג טָא .וצרעד ןַארַאפ ןענייז
 ןעבָאה רעדילגטימ עלַא .ןחעטשוצ ךיוא ןעגעמ דניירפ ערעייז ןעכלעוו
 ןעביילקסיוא גניטימ ץפיוא ןעֶמ לָאז .טכער עגיבלעז יד ךילריטַאנ
 ץלַא ןוא ךוב םעד ןעטלאה וצ רעטערקעסילָאקָאטַארּפ ן'רַאפ דניק ןייא
 ןעמלַאה ןוא רעריסַאק רעד ןייז לָאז דניק עטייווצ א ; ןעביירשראפ
 ;רַאװ עדעי ןייא טלהָאצ רעדעי סָאװ ,טלעג סָאד קנַאב-רָאּפש ַא ןיא
 ןערָאּפשראפ ןעלעוו םינעּפ ךס ַא .ןירעהעזפיוא יד זיא ץמאמ יד
 ןַא ןיוש ךיז טביילק סע ןעוו ןוא ; םידנעק עט'מס'רַאּפ ףיוא ןהעג וצ
 א ןיא ,םואעומ א ןיא ןערהָאפוצסיוא ןעמ טסילשאב ,טלעג גונעג
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 ,טדָאמש ןופ רעצעלּפ ענהעש יד ןהעז וצ םוא ,"סָאב , ַא ןיא ,קרַאּפ
 .רעמַאעט א ןיא ןהעג רָאג רעדָא

 .ןעכילצונ ץטימ עמהענעגנא סָאד טדניבראפ
 .(לעקריוס גניאוָאס) בולק-היינ ַא רעדניק ערעייא םימ טעדנירג

 .ןהעטשוצ ךיוא ןעגעמ סעט'רבח יד ןופ סעמַאמ יד ןוא סעט'רבח ערעייז
 טצעז ,בולק רעד ךיז טלעמַאזרַאפ ךָאװ ןיא העש רעטמימשאב ַא ןיא
 ,(ןָאמ ךיוא סָאד ןעגעמ ךעלגניא) שעוו סָאד ןעטכיררַאפ קעװַא ךיז
 טנערעל .ווװ .זַא .א ןעשזערעמ ,ןעוועריצוצ ,ךעלדנעב ,ךעלּפענק ןעהעננַא
 לייורעד געמ דניק ןייא .ןישַאמ רעד ףיוא ןעהענוצפיוא סעּפע ייז
 ַא ןעמוק געמ םעד ךָאנ .ךאז עטנאסערעטניא ןַא םעּפע ןעזעלרָאּפ
 - ,ףיוא שַאנ א סעּפע ןוא ץנעט ,אלָארטקיװ רעד ףיוא קיזומ טימ םייטדדוג

 .סערעטניא ןעמיראוו ךרוד עביל רעייז טנירק
 -ניק יד ןעריסערעטניא סָאװ ,םינינע יד טימ ךיז טריסערעטניא = |
 רעדָא ,(עקלַאיל) לאד רעקנארק רעד וצ דיילטימ סיורא טנייצ .רעד
 ןעכַארבוצ זיא לעכליּפש עטבילעג סָאד ןעוו להיפעגטימ םיורא טגייצ
 -טנע דניק סָאד לָאז .סרעדנַא ןא ןעפיוק דלַאב טינ טפיול .ןערָאװעג
 סערעטניא רעטנעהָאנ ַאזַא .ןערעיודאב ןופ להיפעג ַא ךיז ןיא ןעלקיוו
 המשנ ןייז ןיא ןעקוקוצניירא ייז טפלעה דניק םוצ ןערעטלע יד ןופ

 .ןעמַאזוצ גנע ייז טדניבראפ ןוא ןיירא

 .רעדניק ייב טגיײלעגנַא קרַאטש
 רעדניק (ןעזיירּפרויס) ןעשאררעביא וצ םוג זיא טייצ וצ- טייצ ןופ

 ןופ םייהַא ןעמוק ייז ןעוו .(הדוס) יטרַאּפ רעטעטרַאוװרעמוא ןַא טימ
 עוו ייז .ןעכַאז עטוג טימ שיט ןעטיירגעג א ןעניפעג ייז ןעלָאז לוקס
 א ןעננערברַאפ ןעלעוו ןוא םירבח ןוא סעט'רבח יד ןעפור ןעפיול ןעל
 ןיא ןעלקיווטנע ךיז טעװ לעקניוו םירָאוו ַא ןוא ןעדנוטש עטוג רָאּפ
 מימ ןעדניבראפ ןיוש ןעמ געמ סָאד .-ןעמַאמ רעביל רעד וצ ןעצרַאה
 | .ךיוא ערעשטעוו רעד

 .וצ רעדניק טדניב סָאד

 ןייק טנעיילעג טינ טייחדניק רעד ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןערעטלע יד

 ,רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ טציא ןָאט סָאד ןעפרַאד ,רעכיב עשרעדניק

 סָאװ ,םעמעט יד ןעגעוו ייז טימ ןעריטוקסיד ןענַאק ןעלָאז ייז םוא

 יז ןעוו ,רעדניק ייב טגעלעגנָא קרַאמש זיא סָאד .ייז ןעריסערעטניא

 .לָאטנייק ןערָאט ןערעטלע רעבָא .ןערעטלע ןופ סערעטניא אזא ןעהעז

 ןעגעװ ןעגנוניימ עגיטייצ ערעייז רעדניק יד ףיוא ןעסערּפפיורא טינ

 םרַאד ,עגַארפ ַא טלעטש דניק סָאד ןעוו רָאנ .ךעלכיב עשרעדניק יד

 םנעשנעמ ןעסיורג 8 ןעגניווצ טינ רעבָא ,ןערעפטנע ךילריטַאנ ןעמ

 .דניק ַא ןופ חומ ןעגיטייצ םינ םעד ףיוא לייטרוא

 ןערעה ייז ןעוו ,ךיז ןופ רעדניק ןעמ טרעטייוורעד טפָא רחעז
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 ןעמ .תוחומ עגיטייצמוא ערעייז טלעפעג סָאװ ,ץלַא ףיוא קיטירק רָאנ
 ןעליוו ןוא טקעוועגפיוא ןערעוו ןיילַא ייז זיב ,ןעטראוו גידלודעג ףרַאד
 וצ גימכיוו רהעז זיא טּפױהרעביא .ןעגנוניימ סנערעטלע יד ןעסיוו
 עגיטנייה סָאד .סעגארפ עשימָאנַאקעזלַאיצַאס ןיא גיטכיזרָאפ ןהעג

 עסיוועג ןייא טּפָא רהעֹז ןעקירד סלוקס יד ,ןעבעל עשיטסילַאטיּפַאק
 -סיוא ןעמענ ייז סָאד הירפ וצ רעבָא ,תוחומ ס'רעדניק יד ןיא ןעקנַאדעג

 עקַאט ןוא ןערעטמלע יד ןופ טדמערפרַאפ ןיוש טָאה שרעדנַא ןעשטייט
 | - .חומ ןעגנוי ןייא טינ ןײלַא עגארפ רעד טָא ןופ

 .רעניטכיוו קראפ ןיא ןעציז

 רעניטכיוו ךס ַא זיא יאדוא רעדניק יד רַאּפ ןוא ןיילַא ךיז רַאפ
 סעקראילש ןעסערּפ ןוא ןהעטש וצ רעדייא טפול רעד ףיוא ןעציז וצ
 ךעלקעדוצ ײלרעלַא ןוא םעקראילפ ןוא ךעלגנעהרָאפ ןוא סעּפַאש יד וצ
 ץפיוא טּפױהרעביא .ןעהענפיוא ןילַא ךילנהעוועג רעהירפ ייז ןוא
 ,טעב סָאד .טײברַא עצנַאג יד טָא ןערַאּפשרַאפ ןָאטערק ןָאק רעמוז
 טימ ןהעש ןוא להיק סיוא ןעהעז רעטמסנעפ יד וליּפַא ,סעדָאמאק עלַא
 -קנאד טימ ןעלעוו רעדניק יד .ןָאטערק םענהעש ַא ןופ ןעמולב יד
 -רַאפ ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעדנוטש עמענעגנַא יד ןעקנעדעג טייקראב
 ,טכיזפיוא ס'עמַאמ רעביל רעד רעטנוא קרַאּפ ןיא טכארב

 .רעגנעל ןוא רעסעב ןעקנעדעג רעדניק
 -ַאט רעד -- גנורעניארע ם'רעדניק יד ןיא רעגנעל טביילב סָאװ

 ייז ןענעייל רעדָא ןעלהעצרעד ,ייז ןעפלעה ,ייז טימ ךיז ןעליּפש ס'עמ
 -כעהענעג עטעקצאצעג יד ןוא רעדיילק עטסערּפעג יד רעדָא ,תוישעמ
 גידנעגיסעלכַאנרַאפ ,טייצ רחיא טכארברַאפ טָאה יז עכלעוו ףיוא ,ןעצ
 .רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ ןעזומ ןערעטלע ? רעדניק יד
 ץרַאה רעייז וצ ןעדניב סָאװ ,רעמעדעפ ענעדלַאג סיוא טבעוו סָאד
 ,ייז וצ גיבייא ףיוא

 + .תמא רעסיורג א

 סָאװ ןערעטלע יד זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה יורפ עטמהיראב ַא
 .ןעהיצרע טינ ייז ןענָאק ,רעדניק יד טימ ןעליּפש טינ ךיז ןענָאק

 .ןערעטש רענינייוו סָאװ
 לָאז דניק סָאד זַא ,ץאלפ 8 ןעבענּפָא ןעמ זומ זיוה ןעטסמירָא ןיא

 רע זַא ,ךילריטַאנ ,טסייה סָאד ןוא .טרעטשעגמוא ןעליּפש ןענַאק ךיז
 ןָא סָאד ןעפור ,עסיורג ,רימ .ןערעטש ןענַאק טינ ךיוא םענעי לָאז
 ךרוד טהעג דניק סָאד סָאװ ,שזדעלַאק רעד זיא סָאד רעבַא .ןעליּפש
 טנערעל רע סָאװ ,ןעכַאז עראברעדנואוו יד טָא ךיז ןענרעלוצסיוא ףיוא
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 ,שנעמ 8 םַאזגנַאל טרעוו שיילפ קיטש א ןופ ןעוו ,רהָאי רַאּפ יד ןיא
 לע עטנעגילעטניא .גנולקיוומנע ןופ ןעפוטש עלא ךרוד טהעגנ סָאװ
 זַא ,ןעטייקכילנעמ עלא טימ ןעלננירמורא דניק סָאד ןעפראד ןערעט
 גידנעזומ טינ ,רוטַאנ רעד ןופ ןעקנַאשעג יד ןעלקיווטנע ןענַאק לָאז רע
 יד טימ ,ןעיירעטליש טימ ,ןעשינערעטש טימ ךיז ןעלגנאר גידנעמש
 ס'דניק ןיא ןעהעז עכלעוו ,עגימורא יד ןופ טגירק רע סָאװ ,ּפעלק
 ,.ךיז רַאפ שינערעטש א זיולב ןעטייקניטעט רעטנעזיוט

 ערעייז ןיא רעדניק יד ןעמ ףרַאד ןעפלעה רָאנ ,ןערעטש טינ
 ןוא רעמַאה ַא טימ ךעלטסעק ,.ב .צ ,ןעגנאלרעפ ייז .ןעיירעליּפש
 סעטַאמש ןעבעג ןעמ ףרַאד עלעדיימ םעד ;ןעּפַאלק וצ ףיוא סעקעוושט
 זַא ,רעדניק ףיוא ןעמ ףראד ןעסַאּפּפױא .וו .זַא .א עקלַאיל רעד רַאֿפ
 רעגינעוו סָאוװ .ייז ןערעטש טינ רעבָא ,ןעגידעשאב טינ ךיז ןעלָאז ייז

 ןוא עביל ןוא ,רעסעב ץלַא ,ןעלהעפאב טימ ליּפש רעד ןופ ןעפורקעווַא
 .ןײלַא ןיוש טמוק טייקמאזכרָאהעג

 .גירעגיינ ךיוא דניק ערעסערג א

 ,המהב א .ןעשנעמ א ןיא הלעמ עגיטכיוו ַא זיא טייקגירעגיינ יד
 ןוא םינ ייז ןענרעל עקַאמ םורַאד ןוא ,גירעגיינ טינ ןענייז דרעפ א
 -גירעגיינ רעד ןעפלעהרעטנוא ןעפראד ןערעטלע .טינ ןעריסערגַארּפ
 ףיוא ןערעפטנע טייהנעדירפוצ רעסיורג טימ ןוא רעדניק יד ןופ טייק
 .ןעלעטש רעדניק סָאװ ,סעגארפ רעטנעזיוט יד

 ךיבענ ןעבָאה עכלעוו ,ןערעטלע וליּפַא ןעזומ עקַאט ראפרעד טָא

 ךארּפש יד ןענרעל :וצרעד ןעמענ טציא ךיז ,טנערעלעג טינ זייוודניק
 יד וצ טכילפ רעייז ןָאמ ןענָאק וצ םוא ,ןעדנאטשנעגעג ערעדנַא ןוא
  ןארַאפ ןענייז סָאװ ,ןעטייהנעגעלעג עליפ יד טימ ,טנייה .רעדניק
 רעכיב ײלרעלַא ,עסיורג רַאפ ןעלוש-נָאט ,ןעלוש-טכַאנ ,סעיצקעל יו
 .ןענרעל ךיז שנעמ רענעסקַאװרעד ַא וליּפַא ןָאק .וו .זַא .א

 יו ןָאטכָאנ ןוא םעגַארּפ ןעגערפ וצ טייקגירעגיינ ס'רעדניק יד
 טפַארק-ביירט יד זיא ,ןעוט עסיורג יד ןעהעז ייז סָאװ ,ץלַא סעּפלַאמ
 -טנע טינ ןוא .קנולקיווטנא רעגיטסייג ןוא רעכילרעּפרעק רעייז ןיא
 :ןעיירש ן'טימ ןערעטש ייז רעדָא ,סעגַארּפ ערעייז ףיוא ייז ןערעפ
 זיא "!שנעמ ַא לָאמַא ןיוש רעוו, "!ליטש ץיז , "!ּפָא ךיז עּפעשט ,

 | .סערעטניא ןעטסעב ס'רעדניק יד ןעגעג

 טהעג ,טלעקיווטנע דניק ןיא ןיוש ןענייז םישוח יד יוו ,םעד ךָאנ
 ץלַא שנואוו רעד ןוא .ןָא ץלַא ךָאנ ןעסקַאװ ןופ סעצַארּפ רעד ךָאד
 ױזַא דָארג זיא ערעטלע יד ןָאטכָאנ ןענרעל ךיז ןוא ןעניפעגוצסיוא
 זַא ןוא רהַאפעג ןופ סע טיחרַאפ ןעמ יבַא ןוא .רעהירפ יו קרַאטש

 ןעבעג דניק םעד ןעמ ףרַאד ,ןעדָאש ןייק םענעי ןָאט ןענַאק טינ לָאז סע
 א .ןעשרָאפ ןוא ןעווערטסיימ וצ םטייהיירפ ליפ רהעז
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 ןענלאפ רעדניק ןענרעל
 ? סָאד ןעמ טוט יװ

 ארומ ,רעננוה .טקניטסניא רענעריובעג ןייק טינ זיא ןעגלָאפ
 ,על'חיח רעגנוי רעד ףראד רענייק .ןעטקניטסניא ענעריובעג אי ןענייז
 ; ארומ טָאה סע זַא רעדָא ,גירעגנוח זיא סע זא ,ןעלהעצרעד טינ ,.ב .צ
 ,ןעגלָאפ .ה .ד ,ןעכאמ ןעצנוק רעבָא .ןעמַאמ רעד וצ ןיילַא טפיול םע
 יו ,ןוא .ןענרעל רהיא ןעמ ףרַאד סָאד ,ןָאט רהיא טסייח ןעמ סָאװ
 -עריובעג סעל'היח דעד טימ ןעצונאב ךיז ןעמ ףרַאד ,רעהירפ טגָאזעג
 -עג עטשניוועג יד ןעבעג רהיא ןוא ןערעוו וצ טניואוועג הלעמ רענ

 יו רעניימש ןעטוג א גידנעטייברַאסױא ,ןעמ טוט סָאד ,טייהניואוו
 גידנעטערטּפָא טינ ,גיסעמלענער סָאד טוט ןעמ ןוא ,ןענרעל וצ רהיא
 ץנוק יד ןָאט וצ סיוא ךיז טנערעל על'חיח סָאד זיב ,רעגייטש ם'נופ
 .גיבייא ףיוא רהיא ייב ןיוש טביילב סָאד ןוא ,ןײלַא

 ןיא ןעריובעג טינ זיא ןעגלַאפ .עניבלעז םָאד זיא דניק ן'טימ
 סָאװ ,סָאד רָאנ ןָאמ אקוד ליו שנעמ רעד ,טרעקרַאפ .רעטקאראכ
 :עלָאר ס'רעהיצרע םעד ןָא ךיז טביוה ָאד טָא רעבָא .,ךיז טסולנ םהיא
 לָאז רע זַא ,ױזַא דניק סָאד ןערהיפ ןעמ ןַאק רעגייטש ןעסיוועגנ ַא טימ
 ןערעוו טעוו סע זיב ,גנורהיפפיוא רעטשניוועג ַא וצ ןערעוו טניואוועגוצ
 .ןעלדנאה ןענָאק טינ שרעדנַא רָאג ןיוש טעוו רע ןוא עכט ןייז

 .רומַאנ ס'דניק םעד ןהעטשראפ

 ןופ "טייקכייוו, ם'דניק ןיא ןָאק ןעמ ז8 ,גידנעהעטשרַאפ רעכָא
 סָאד טרעדַאפ ןעמ יבא ,ןענלָאפ ןופ עבט יד ןעבעווניירא רעטקארַאכ
 זומ ןעמ זַא ,םולש םוצ ןעמוק ןיוש ךָאד ןעמ זומ ,שיטַאמעטסיס רָאנ
 ,"ןענלָאפ וצ טינ, ןענרעל וצ טינ םהיא .ה .ד ,ךוּפיה ם'נופ ןעטיה ךיז
 רעדייל רעבָא .דניק םייב עבט ַא ןערעוו ךיוא ךָאד ןָאק סָאד לייוו
 עמצעל יד טָא רָאנ אקוד רעדניק יד ןערעטלע ךס א עקַאט ןענרעל
 ,ןעגלַאפ וצ טינ יו ,םנָאסעל ייז ןעמ טיג גָאט ןעדעי .הלעמ עטכעלש
 ךיז טצירק סע ןוא ,םיוא טוג ץנאג דלַאב סָאד ןענרעל רעדניק יד ןוא
 ,רומַאנ רעייז ןיא ןייא קראטש

 .ןענלָאפ ןיילא רעהירפ ןעוומ ןערעטלע
 רעהירפ ךיז ןערעטלע יד ןעזומ ,ןעגלָאפ וצ דניק ןופ ןערעדָאפ םייב

 רעכילשנעמ ןוא קיגָאל ןופ םיללכ עסיוועג ןעגלָאּפ וצ ןענרעלסיוא ןײלַא
 טינ ןוא רעטקאראכ ס'דניק ַא ןהעטשרַאפ ןעזומ ייז .טייקגיבעגכָאנ
 -אי יד סע ןענייז ייז לייוו ,ןעגלָאפ ייז לָאז דניק סָאד זַא ,ןהעז זיולב
 -ימ , אזא ןערעדָאפ .םהיא רעביא ןערַאהרעבױא יד ,סעקינמַאד-עבעט
 -עג ענעגייא יד ןעלעטשוצנעדירפוצ זיולב זיא ןעגלָאפ "ןעשירעטיל
 טּפָא ךיז ןעמ זומ ןעלהיפעג ם'דניק םעד טימ .טפַאשרעה ןופ ןעלהיפ
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 רָאג ןעגלָאפ םָאד זיא יצ ןעטכארטניירא ךיז זומ ןעמ ןוא ןענעכער
 טינ זיא דניק םעד בוא ןוא ,ןעליפרע וצ ךילנעמ דניק םעד רַאפ
  עץנייז טימ טינ טרָאּפ ךיז טנעכער ןעמ ןוא ןעליפרע וצ סָאד ךילנעמ
 -לעזַא להעפאב ןעדעי טימ ןוא ,ןעגלָאפ טינ עקַאט רע טעוו ,ןעלהיפעג
 טנערעל רע עכלעוו ,ןעגלָאפ וצ טינ סנָאסעל זיולב םהיא ןעמ טיג ןעכ
 רימ ןעלעוו טא .טייהניואוועג א טרעוו סָאד לייוו ,סיוא טוג ץנאג
 יי .ןעליּפשיײב עבילטע ןעזיײװנָא

 .1 רעמונ ,ןענלָאפ וצ טינ ןַאסעל

 ףיוא ףיוא ךיז טביוה ןוא עלעגעוו ןיא דניק עניילק סָאד טציז טָא |
 וצ ייז רוטַאנ רעד ןופ לחעפאב םעד טיול סָאד טוט רע .ךעלסיפ יד

 "עג ןיא זיא רע רעבָא .ןהעג םוצ ןעגיטרעפוצוצ ךיז םוא ,ןעקרַאטש

 ַא ןיא .ןיירא קירוצ עמַאמ יד םהיא טצעז ָאט ,ןעלַאפוצסיורא רהַאפ

 ,ןייא ץיז, ,"ןייא ץיז; .עגיבלעז םָאד ךילריטַאנ טפערט םורא עגר'

 .ןעטנוא ןופ עלעשטעפ א רשפא ךָאנ םהיא טיג ןוא עמַאמ יד טיירש

 ןעמַאמ רעד טינ ,רוטַאנ יד טגלָאפ רֶע !גָאמ רעגנימטכענ א רעבַָא
 םהיא טביוה סע ןוא ,טניואוועגוצ סָאקַאי רע טרעוו עלעשטעּפ םעד וצ

 וצ טינ ןָאסעל א ןעגָארקעג רע טָאה ָאד רעבָא .ןערַא ןָא טינ ןיוש

 | .ןעמַאמ רעד ןעגלָאּפ

 יד רעבָא ,דניק סָאד ןעזָאל טינ עקַאט ןעמ ףרַאד ןעלַאפסיױרא
 ,ןייא םהיא טּפארטס ןעמ :לעטימ רעדנַא ןַא טכוז עמאמ עטנעכעראב

 רָאט "ןייא ץיז, ןעיירש ןוא .דרע רעד ףיוא םהיא טצעז ןעמ רעדָא

 .ןערעוו טכאדעג טינ

 ןיא עלעגעוו סָאד טרהיפ ןעמ ןעוו טוג רָאנ זיא ןעדניבנייא סָאד

 ןעבעג ףרַאד ןעמ .ןַאט טינ סָאד עקַאט ןעמ רָאט זיוה ןיא .ןעסיורד

 יד יװ ,ןעילוקרעביא ךיז ,ןעביוהוצפיוא ךיז םייהיירפ יד דניק םעד

 | | / .רעטנוא םהיא טגָאז רוטַאנ

 .2 רעמונ ,ןענלָאפ טינ ןיא ןַאסעל

 ןופ דניק סָאד גידנערהיפ ,טייברא רהיא רָאּפ טצעז רוטַאנ יד

 ענייז טקרַאטש יז .רערעדנַא רעד וצ גנולקיווטנע ןופ עפוטש ןייא

 ןָא םייווכעלסיב טביוה רע .םישוח ענייז טפרַאש ןוא סיפ ןוא טנעה

 ףיא טרעטעלק ןוא רומַאנ רעד ןופ ןעקנאשעג יד טָא ןעכיורבעג וצ

 יז טפרַאװ ןוא ןעכַאז ףיא טביוה רע ,טגנירּפש רע .ךעלקנייב יד

 ףיוא טכַאמ רע .ןעגנוניישרע יד טָא טיט ןענעקאב וצ ךיז םוא ּפָארַא

 ,"טינ, רָאנ רֶע טרעה ךאז רעדעי ייב רעבָא ,וצ יז טכַאמ ןוא רימ יד

 טינ ךיז רעגלַאװ, ,"טינ גנירּפש , ,"גיחור יז, ,"טינ ּפַאלק, ,"ןייא ץיז,

 ילָאּפ טינ רעבָא ןָאק דניק סָאד ."טינ עּפעשט, ,"עגָאלדַאּפ רעד ףיוא

 םעזייסרעפקע ענעדיישראפ יד טָא ןעבָאה ןעזומ ענייז רעדילג יד .ןעג

 רעטנעּפעעג א ןופ גנוניישרע רעד טימ ןענעקאב ךיז זומ חומ רעד ןוא

 וו .זַא .א לעקנייב טרעקעגרעביא ןַא ןופ ,ריט רעטכַאמרַאפ ַא ןופ ,ריט
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 -לעוװ ,לוק גיטכעמ ַא טימ םהיא וצ טיירש רומאנ רעד ןופ ףור רעד טָא
 .ןעמַאט םעד רעדָא ןעמַאמ רעד ןופ ןעטָאבראפ עלַא טכליהראפ רעכ
 ןוא ,רעמָאק םעד יו ייז רֶע טרעה ָאט .ץלַא רעבָא ןערעדַאפ ייז ,ונ

 .ןענלָאפ וצ טינ ןָאסעל ַא ךָאנ טגירק רע

 .3 רעמונ ,ןענלָאפ וצ טינ ןָאסעל

 ,ןהעז ,ןערעה ןופ םישוח יד ןעלקיווטנע ךיז ייב זומ רע .רעטייוו
 סָאד רע ןָאק ױזַא יו ,ונ .םעט םעד ןעלהיפ ןוא ןעקעמש ,ןעּפַאט
 -יוק ,רע טּפַאלק ָאט ,ןעגנאלק ענעדיישראפ ןערעה זומ רע ?ןַאמ
 ךיז זומ רע .ןעוויוא םעד טקַאה ,עלעקעלג ן'טימ טגנילק ,רע טעשט

 ,טיור זיא סָאוװ ,יולב זיא סָאװ ,לענ זיא סָאװ ןענעקרעד וצ ןענרעלסיוא
 ןיא ןעגיוא יד רע טקור ָאט .עטייווצ א זיא סָאװ ,ךַאז ןייא זיא סָאװ
 ; סירעסָארג יד טימ ןעצימראקש יד ןיא ,ץעדָאמַאק רעד ןיא ,עפַאש רעד
 ,חורמוא ןַא זיא רע ;לארעביא טרעטשינ ,ץלָא טכארטאב רע

 ,םייקמיראוו ,טייקטראה ,טייקכייו טימ ןענעקאב ךיז זומ רע

 ץלַא טינ רע זומ ,ונ ,טייקעלקוּפ ,טייקטסרעש ,טײקטַאלנ ,טייקטלאק
 ןוא חיר א רעסָאװ ןענרעלוצסיוא ךיז םוא ןוא ?טנעה יד טימ ןעּפַאמ
 ןעכוזראפ ןוא ץלא וצ ןעקעמש טינ ןעד רע זומ ,ןעבָאה ןעכאז םעט א

 ?ץילַא
 -וקנָא ,ןעהערפ טפראדעג ץראה סָאד ךיז טלָאװ ןעמאמ רעד ייב

 רע זא ,זיולב יז טניימ רעדייל רעבָא ,ןעטייקניטעט עלא יד טָא גידנעק
 םעד ןעכליהראפ וצ ףיוא םינ טרעה ?!טינ, "! טינ, ןוא טעשטוקרעד

 וליפא ןיוש סָאד טקרעמאב ןוא טניואוועג טרעוו רע זיב ,ּפָאק ס'דניק -
 .רועיש א ןהָא ,5 רעמונ טרָאס ןופ סנָאסעל רהיא טָאה ָאד ןוא .טינ

 .4 רעמונ ,ןענלָאפ וצ טינ ןַאסעל
 דניק נידנענייו א ןעלימשוצנייא ןעגנולעג ָאי לָאמַא זיא ןעמעוו

 ?ּפעלק טימ רעדָא ,"! ןענייוו ףיוא רעה, ,"! טינ ןייוו, : יירשעג ן'טימ
 ןיילא ּפעלק יד ןופ ןוא ,סע טנייוו רעטייוו ץלא טיירש ןעמ רהעמ סָאװ
 סָאװ ,סָאד זיא עטסגיטכיוו סָאד רעבָא ,ידאווא טשרע ךָאד רע טנייוו
 .ןעגלָאפ וצ טינ יוו םהיא טזייוו ןעמ

 דניק םעד גידנעבעג טינ ,ןעלעטשּפָא טכייל ןעמ ןַאק ןייוועג םָאד
 טםימ ,םהיא ןעריסערעטניאראפ טימ רָאנ ,סנַאסעל עכידלעש יד טָא
 סעּפע וצ ,טייקניאיינ א םעּפע וצ טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןעהיצקעווא

 "אב טינ ,ןופרעד ןעסיוו ךיז גידנעכַאמ טינ רעבָא .לעכליּפש יינ א
 עכלעוו ,רעדניק עגיניא טימ לעטימ רעטסעב רעד זיא ןעקרעמ
 -וצנייא ייז קעװַא קרַאמש טינ ךיז טנייל ןעמ זא ,ןענופעגסיוא ןעבָאה
 .ןעניולאב וצ סעּפע טימ ייז רעדָא ,ןעליטש

 .5 רעמונ ,ןענלַאפ וצ טינ ןָאסעל

 ןעוו ,דניק םעד ןעמ טיג "ןעגלַאפ טינ, ןיא םנָאסעל עטסרהעמ יד
 -עטשוצ סעּפע ,ןעכערבוצ סעּפע ליו רע תעשב "! טינ; טיירש ןעמ
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 .דניק סָאד לייוו ,ךאז עכילריטאנ א סָאד זיא ,טגאזעג ןיוש יו .ןער
 רעדָא .ב .צ ,לעכליּפש ןיא גינעווניא ךיז טוט סע סָאװ ,םיוא טשרָאּפ
 רעטנעזיוט ןוא ,ןעכאמ טעוװ ךאז ענעפראווענּפארא יד גנאלק רעסָאװ
 / סנַאסעל זיולב ןענייז סָאד .ןעפלעה טינ ןעלעוו ּפעלק ןוא ןעיירשעג
  ןערעטלע ןעזומ דניק ןופ טסול-גנורעטשוצ יד טָא .ןענלָאפ וצ טינ
 ןעמ ןעוו רעכָא .וצרעד ןעכאז עניליב ןעבעג םהיא ןוא ןענעקרענא
 א סעּפע ןערעטשוצ ןיא טלאה רע תעשב ןעלעטשּפָא דניק סָאד ליוו
 טימ רָאנ ,ּפַאלק ַא רעדָא יירשעג ַא טימ טינ סָאד ןעמ טוט ,ךָאז עטוג
 ןעפראד סע .ךאז רעדנַא ןַא סעּפע וצ טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןעהיצוצ
 .ב .צ ,ןעלאנרושז עטלא ןופ רעדליב ענהעש טיירגנעגנָא ןייז םוראד
 + סנעטרָאגרעדניק ןיא טכיורבעג ןעמ סָאװ ,ךעלריּפאּפ עטרילַאק
 טינ ןעטסָאק עכלעוו ,ןעטרָאס ײלרעלַא ןופ סעניווָאנ ,(דאס יקסמעיד)
 רעדניק .ןעטנעמַאמ עכלעזא ןיא ץינוצ קרַאטש ןעמוק ייז ,ךס ןייק
 ןעזומ ןערעמלע עטנעגילעטניא ןוא טייקגיניילק ןייק טינ זיא גנוהיצרע
 .ענארפ רעד טָא וצ טייקמאזקרעמפיוא ךס א ןעקנעש

 טנרעל ןעמ לָאמ ליפיוו ןיילא טהעז ןוא ןיירא םונ ךיז טכַארט
 .ןעגלָאפ וצ טינ דניק סָאד ןיילא

 ,רהעמ טינ ךילטנענייא זיא גנוהיצרע-רעדניק
 .גנוהיצרע ס'נערעטלע יו

 רעד ןופ טַאטלװער רעד ןעמעלא ךָאנ זיא גנוהיצרע-רעדניק

 ּפָא ךיז ןעביג ןערעטלע יד ןעוו .גנוהיצרע רענעגייא סעמַאמ-עטַאטמ

 ,ןעגרעטש טימ טינ ,ןעלדיז טימ טינ ,ןעגָאלש טימ טינ זא ,גנונעכער

 -סער ןוא עביל ם'דניק א ןעמ טניוועג ןעשינעגנָאװצ עמסוּפ טימ טינ

 ןיוש ייז ןעבָאה ,טרָאװ ס'ןערעטלע יד ןעגלָאּפ וצ קשח ןוא טקעּפ

 .געוו ןעגיטכיר ןץפיוא ןַאּפש ןעסיורג ַא טכַאמענ

  םוצ םייקכילפעה ןוא טייקסטוג ךס א ןעבָאה ןערעטלע יד ןעוו

 ןעטערט ןוא ,םעטסיס לעקיטש ַא ייב ךָאנ ךיז ןעטלַאה ייז ןוא ,דניק

 ,טייצ רעד וצ ןעסע ס'דניק ם'נופ םיללכ עטלעטשענּפא יד ןופ ּפָא טינ

 ,טייצ רעד וצ ןעכאז ערעדנא ןוא ,טייצ רעד וצ ןעפָאלש ןהעג ןופ

 ַא ןיילא טייקגיסעמלעגער ןוא טייקסטוג רעד טָא ןופ דניק סָאד טגירק

 ןופ .ב .צ טײקרַאטש ס'רעטומ רעד .ןערעטלע יד וצ ןעיורטוצ ןימ

 ןעטעטירָאטיױוא ןוא ,םעטירָאטױא ןימ א וצ סעּפע רהיא טיג םולשאב

 .ןרעג ןעמ טגלָאפ

 ךיא ,טרַאװ, :ןעיירשוצסיוא סיוא טינ לָאמנייק טמוק ןעמַאמ אזַא

 -עז ,ןעהערשעגסיוא עכלעזַא טָא טימ ,"! ןעטַאט םעד ןעלהעצרעד לעוו

 ייז יו ,טינ סעמַאמ ץזָאלפליח ,עדנעסיוומוא עגינייא ךעבענ ןעה

 יז זא ,דניק םעד גידנעזייוו ,ןעגיוא ס'דניק ןיא ןיילא ךיז ןעגירעדינרעד

 רָאנ ,ןעפָארטשאב וצ טינ טכַאמ ןייק ןעכַאה ייז ,טינ רָאג ןענייז ןיײלַא

 ףראד םהיא ראפ .עלדנשארטפ יד ,"םאד עבעט אי, רעד זיא עטאמ רעד
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 ןעמ ןוא .רעטָאק םעד יו ןערעה ןעמ געמ ייז רעבָא ; ןעבָאה ארומ ןעמ
 ,רעמַאק םעד יו ,םוראד עקַאט ייז טרעה

 ןופ רעמידעפ ענעדלָאג יד טָא זא ,ןעקנעד טינ רָאט ןעמ רעכָא
 רעגנערטש א טימ זיולב סיוא ןעמ טייברא ךיז וצ טקעּפסער ןוא עביל
 ןערעוו ,.ב .צ ,זיוה םימותי א ןיא .ןיילא טייקגיסעמלעגער ןופ םעטסיס
 רעד יד טָא ןיא טייקגיסעמלעגער רעקרַאטש טימ ןעגיוצרע רעדניק
 טא וצ .םיורא םינ סָאד טפור עביל ןייק רעבָא ,ןעטייחניואוועג עטנַאמ
 ןיא ןהעגניירא טּפָא ,טייקכייוו ,עביל ךָאנ ןעמ ףראד םעטסיפ רעד
 ןעדָאש ןעמכאמעג א רעדא ,ןהעזראפ א ןעבעגראפ ןוא ,עגאל ס'דניק

 ןָאק םע סָאװ ,םעכלעזא דניק א ןופ ןערעדָאּפ טינ רָאט ןעמ ;דניק ןופ |
 .ןעיירש טינ ,ןעּפַאלק טינ ,גיחור ןעציזנייא ,.ב .צ יו ,ןעליפרעד טינ

 ; ןעשיוטנע ךָאנרעד םהיא ןוא םעּפע ןעגָאזוצ טינ דניק א רָאט ןעמ
 ןעסקַאװ לָאז דניק סָאד םוא ,ןערַאנּפָא טינ לָאמ ןייק דניק ַא רָאמ ןעמ
 םינ ךיז רָאט ןעמ ;רעטרעו סנערעטלע יד וצ ןעיורטוצ ןעלופ טימ
 ןעסיורג א ןעמהענ ןעמ זומ ךָאד ,ןעטפעשעג ס'דניק ןיא ןעשימ ליפוצ
 עכלעוו ,ןערעטלע יד .םהיא טריסערעטניא סָאװ ,םעד ןיא סערעטניא
 -רעד ןעבָאה ,ןעטייקשיראנ ם'רעדניק יד טימ ןערעדַאב טינ ךיז ןעליוו
 : םינינע עגידרעטעּפש ערעייז ןופ ןעסיוו וצ טינ םייהנעגעלעג ןייק ךָאנ
 -בעלש ךס א ןוא טינ רָאג ןעמ טלחעצרעד ןערעטלע עכלעזא ,טושּפ
 .(195 לעטעלב) ןעיורטסימ ַאזַא טָא ןופ סיורא ןעמוק ןעטייקגיט

 סע ליפיוו ,טייחיירפ ליפ ױזַא ןעבעג דניק ַא ףרַאד ןעמ ,רעטייוו
 ליפוצ טינ דניק א רָאמ ןעמ .ןעבעל ןוא טנוזעג ץ'ראפ רעכיז רָאנ זיא
 זיא ןעמ לייוו ,טנייה ןעטָאבראפ טינ דניק ַא רָאמ ןעמ ; ןעטָאבראפ
 זיא סעכ רעד לייוו ,ןעגרָאמ ןעביולרעד ָאי עגיבלעז סָאד ןוא  ;זייב
 | .ןעגנאגעגּפָא ןיוש

 -עמלעגער ןופ םעטסיס א :ןייז ףראד ללכ רעד ,טרָאװ ןייא טימ
 -ץגכָאנ , ןוא טייקכייוו ,עביל רעטצנערגאבמוא טימ ןעמאזוצ טייקגיס
 טוט ,דניק םעד טינ רָאנ טדַאש סע יװ ,ליפ יוזא ףיוא "דמש יד ןעב
 טימ ןערעוו טלעטשעגּפָא ןָאק ןוא ,ןערעדנא ןייק ןא טינ ןעדָאש ןייק
 ,להעפאב ןייא

 ןערעטלע סָאװ ,ךאז א גנוהיצרעירעדניק זיא ,אזלא ןעהעז רימ יו
 ייז רָאנ ,שרעדנא ץעגרע ןענרעל רעדָא ןעכוז ןהעג טינ ןעפראד
 טָא ייב ךיז גידנעטלאה ןוא ; המשנ רעד ןיא ןײלַא ךיז ייב סָאד ןעניפעג
 .ןעכאמ טינ רעלהעפ ןעסיורג ןייק יז ןענָאק ,םיללכ עטנעכײצעגנָא יד

 טָא ןעלקיווטנע ןעליּפשייב עכילטע טימ ָאד ןעליוו רימ רעבָא
 ןעלאפ עסיוועג ןיא יוװ ,ןעזײװנָא ןוא ןעּפיצנירּפ עטנָאמרעד-ןעביױא יד
 .ןעלדנַאה וצ טינ ןעלאפ ערעדנא ןיא יו ןוא ,ןעלדנַאה וצ ַאי
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 ןעליּפשיינ ענעדיישראפ
 .עטלא ץנאנ א זיא המכח יד טָא

 טייקסטוג סָאד ןוא רעדניק ןעמ טגָאלש ןערהַאי רעטנעזיוט ןופ ןיוש
 ןיא רשפא ןעבעל רעדניק יד .ןייא טינ ץלא ךָאנ ןעמ טהעז ןופרעד
 -ָאנג סָאװ עניזָאד יד וצ טקעּפסער ןוא עביל גינייוו טימ רעבא ,ארומ
 עקַאט טניד ,ןעגָאלש ץלא ייז ףראד ןעמ סָאװ ,טקאפ רעד ,ייז ןעוועמ
 -רעהירפ סָאד טָאה םוראוו לייוו ,טינ טפלעה ןעגַאלש זַא ,זיײװַאב םלַא
 -ץ'גרה ןעגיטציא םוצ ןעמוקמ ינ לָאז סע זַא ,טיהראפ טינ ןעגַאלש עגיד
 טינ ייז ףראד ןעמ זא ,םעד וצ ָאי טרהיפ טייקכייוו ןוא עביל ? יז ןענ
 -ניק יד ףיוא טינ ,גנוקריוו עטונ א טָאה טייקכייוו ןוא עביל .ןענָאלש
 סָאװ ,ןערעטלע עכלעזא .ךיוא ןערעטלע יד ףיוא רָאנ ,ןיילא רעד
 ,היח א יװ ,ןערעוו וצ טרעזייבוצ דלאב טניואוועגנייא טינ ךיז ןעבָאה

 יז ןעוו ,וליּפַא גיהור ןעביילב ,קישטנַאק ןעקסּפאצאק םעד ןעּפַאכ ןוא -
 יד זא ןוא דניק א זיא דניק א זא ,גידנעהעטשראפ ,הלוע ןא ןעהעזרעד

 תולוע עכלעזא טָא זַא ןוא ,ייס יו ייס ,ןהעגרעמנוא טינ םעוו טלעוו |
 ןענייז ךָאד ןוא ,ןעגנַאגַאב ךיוא ןיילא ,טייהדניק רעייז ןיא ,ייז ןעבָאה
 רעבא .םמינ ןעפרואווסיוא ןייק ,סאקאי ,ןענייז ןוא ןעסקאוועגסיוא ייז
 עדייב ףיוא ןעראוועג םרָאּפשעגניײא זיא עיגרענע ןוא ןעוורענ ליפיוו
 יד םָא זא ,ןייז רעכיז געמ ןעמ .ןעלעטשראפ ןיוש ךיז ןעמ ןָאק ,םידדצ
 תוירזכא ףיוא יו ,סרעסעב סעּפע ףיוא ןערעוו טכיורבעג טעוװ עגירענע
 | .ןייוועג ןוא

 .טפיירנאב דניק ןיילק ַא סָאװ

 ןופ ןעגלַאפ ןענרעל דניק א ןעבױהנָא ןעמ ףראד ,טגאזעג ןיוש יו
 ךָאנ רע טהעטשרַאפ רעמרעוו ןייק .ןעבעל ןייז ןופ טונימ רעמשרע רעד
 -ראפ וצ ןָא רע טביוה עגימורא יד ןופ ןעגנולדנאה רָאנ ,טינ ךילרימַאנ
 דניק סָאד םעדנעטא ןעמ ןעוו ,ליּפשייב םוצ םָא .דלאב עקַאמ ןהעמש
 יצ רע טנייוו יצ ,םוא טינ ךיז טקוק ןעמ ןוא קעװַא םהיא טגעל ןעמ ןוא
 רעטעּפש .ןעציז םוצ ךָאנרעד ןוא ןעגיל וצ טניואוועג רע טרעוו ,טינ
 זיא סָאװ גידנעהעטשראפ .םינינע ערעדנא ןיא יוזא ךיוא עמאמ יד טוט
 -אב רעד וצ ,סָאד םהיא יז טיג ,ןעסע וצ טנוזעג ס'דניק ן'רַאפ םוג
 .ּפָאק ןייק םינ טהערדראפ ןוא ,טסע דניק סָאד ןוא ,העש רעממיטש
 ,סערעדנא סעּפע לָאמ עלא דניק םעד ןעבעג ףראד עמאמ יד ,ךילנהעוועג
 טינ דניק סָאד טסע רעמָאט רעבא ,ןעפעוצ םינ םהיא ךיז לָאז סע זא
 .לָאמנייק יז רָאט ,שרעדנַא סעּפע ליוו ןוא ,םהיא טינ יז סָאװ סָאד
 ןעמ ףראד ,ןעסעגעג טינ .ןערהיפסיוא לָאז רע זא ,געוו םעד ןעזייוו טינ

 א ראפ ןוא ןעשנעמ א ראפ ךאז עטכעלש ןייק םינ ראג זיא סע ! טינ
 וצ ךיז ןיא יו ,רעסעב ךס א .טײצלָאמ ןייא ןעזָאלוצסיורא ,ךיוא דניק
 ןיא ,ןילּפיצסיד וצ לעטימ א וצרעד ךָאנ זיא סָאד זא ןוא ,ןעּפָאמש
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 ןא ראפ עמאמ יד טכאמ גנורהיפ אזא .ךאז עטונ א יאדוא ךָאד סָאד
 ןמ ןא ,ןהעטשראפ וצ ןָא דלאב טביוה דניק סָאד ןוא ,טעטירָאטיוא
 -דנַאה רהיא ןיא טנייצרעביא זיא יז לייוו ,טוטמ יז סָאוװ יז טסייוו םתסה
 מרהיפ סע לייוו ,ּפָאק ןייק טינ ןעמ טהערדראפ ןעמאמ אזא ןוא .גנול
 ,ּפָאק םעד רהיא ןייוורַאפ שטָאכ ,ןערהיא ייב ךיז טלַאה יז ; טינ רָאג וצ
 רעטסערג רעד טימ ןעראוועג ןעגיוצרעד ןענעז עכלעוו ,רעדניק רעכַא
 ןענייוו ,ןערעטלע יד ןופ ןעליוו ןעקראמטש א טימ ךָאד ןוא טייקסטונ
 .עקַאט ןעגלָאפ ןוא טינ

 .ןצרעד ןעמוק טינ לָאז סע טיהרַאפ
 -אב סָאֹוו רָאנ יו ,רעדניק ענעגיוצרעד עכלעזַא טימ זיוה ַא ןיא

 ןעמ םָאװ ,סענעצס עכילסעה יד טָא טינ לָאמנייק ןעמ טהעז ,ןעבירש
 ,עלהשמ :טגערפ עמאמ יד ואוו ,רעזייה ערעדנא ןיא רעדייל ,טהעז
 "!ךלימ זָאלג א קנירט ,עלהשמ, "!ןיינה "?עלעייא ןא טסליוו
 סָאד רָאנ ,דניק סָאד עמאמ יד טינ טהיצרע זיוה ַאזַא טָא ןיא *! ןיינ;
 טהעג סע בא ןוא .להעפאבכ רהיא ראפ גנוטכַאראפ טָאה דניק
 רעד ןוא ?ךיוא ןעכאז ערעדנַא ןיא טינ עקַאט םורָאװ ָאמ ,לָאמ ןייא
 מַא .טגנעלענקעװא רעכיז טימרעד זיא ןעגלָאפ טינ רַאפ טנעמַאדנופ
 ןעזומ ןוא דניק םעד ףיוא טינ טכַאמ ןייק ןעבָאה סרעהיצרע עכלעזַא
 ,טלעדנאה דניק סָאד יוװ ןעקוקוצ זָאלפליה ןוא תורצ עלא ןהעטשסיוא
 ,ייז טימ ךיז גידנענעכער טינ ,םיוא טמוק םהיא יו

 "? ומינ טוָאל רע, : טסייה סָאװ

 :רעפטנע ןעזָאלפליה םעד ןעמַאמ 8 ןופ ןעמ טרעה טּפָא רהעז = |
 רע, ,"!ןעשַאוומורא םינ ךיז טזָאל רע, ,"! ןָאטנָא טינ ךיז טזָאל רע,
 זיא דניק סָאד זא ,ןיוש טהעז יז ואוו ,טרָאד ."!ןעסע טינ סָאד ליוו
 רעדנַא ןייק טָאה יז ןוא ,רעטָאק םעד יו יז טרעה ןוא ,ראהרעביוא רעד
 ,ןעּפַאלקנא שירַאברַאב םהיא ןוא םהיא וצ ןעלַאפוצוצ יוװ ,טינ םולפנייא
 טינ ןיוש יז ןַאק םולפנייא ןייק .קעווא טייוו עטכישעג יד ןיוש זיא
 .זיוה ןופ ללכ רעד ןייז ןעזומ ןיוש ןעלעוו םורדראפ ןופ ּפעלק .ןעבָאה
 ןייק ןעפאשאב טינ לָאמ ןייק ךָאנ ןעמ טָאה טייקגיטכעלש טימ ןוא
 ,ייז ןענלָאפ ןוא ,ןעבױהעגנָא טכעלש ןעבַאה ןערעטלע יד .םייקגיטוג
 טוג דניק םעד טימ םתפה ןמ ןעבָאה ייז .ןעמראוורע וצ רעווש ןיוש זיא
 .ןענלַאפ טינ ןופ םנָאסעל יד טלענקעגנייא

 .ןיידַא טלעוו רעד ןיא םתס ןענָאזוצ םינ
 סָאװ סָאד זא ,ןעניפעגסיוא דניק סָאד זומ ןָא זייוו-עלעציּפ ןופ

 ןוא ,טינ ןעגיל ןייק לָאמ ןייק ,חשמ תרות זיא סָאד ,וצ םהיא טגָאז ןעמ
 טליפרעד ןיוש סע זומ ,סטכעלש רעדָא ,סטוג וצ םעּפע טגָאז ןעמ ןעוו
 / טָאה םרָאװ ס'עמאמ רעד ןוא ןעיורטוצ טימ טסקאוו רע ןוא .ןערעוו
 ןעגלָאפ דניק א ןָאק יו ,ןתמא ןיא עקַאט ,ונ .גנומיידַאב עגיטכיוו א
 -נעטש טרעה רע ןעוו ,רעטרעוו ס'עמאמ רעד ףיוא ןעקוקמוא ךיז ןוא
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 .ןערהיפוצכרוד טינ רָאג טניימ יז סָאװ ,ןעכַאז וצ םהיא טגָאז יז זא ,גיד
 ןיא ןעצעזוצניירא םהיא םוא ךיז וצ דניק עניילק סָאד טפור יז .ב .צ טָא
 ןעוו ןוא "! ידנעק ריד ַאנ, : םיוא יז טיירש .טינ טהעג רע ןוא עלעגעוו
 א ראג םהיא יז טיג ,ךאז עמוג יד טָא גידנעטראוורע ,וצ ןיוש טמוק רע
 טצעז ןוא טּפאכ יז רעדָא ,טגלָאּפעג טינ טָאה רע סָאװראפ ,שטאּפ
 יו .ָאטינ ןמיס ןייק וליפא זיא ידנעק ןופ ןוא ,טלאווג טימ ןיירא םהיא
  ?ןעגלָאפ יז ןוא ןעביולג רהיא רע טעװ טּפָא

 .ליּפשייב ַא ךָאנ

 -רעד ,טגנאלראפ עמאמ יד סאוו ,טינ סעּפע טוט דניק סָאד רעדָא
 ,סָאד טוט ןוא ,ןָאטּפָא רעטעּפש םהיא טעוו יז סָאװ ,םהיא יז טלהעצ
 טינ םהיא טעוװ יז זא ,םהיא טעשארטפ יז .טינ לָאמ ןייק ,ךילריטַאנ
 טעוו יז ןעוו ,םהיא טגָאז יז ;טימ ָאי םהיא טמהענ ןוא ,ןעמהענטימ
 ,ןירַא םהיא ןיא טעוװ סע ליפיוו ןעּפאלקנָא םהיא יז טעוו ,ןעמוק םייהא
 סעּפע ךַאנ םהיא טגנאלרעד יז רָאנ ,טינ סָאד יז טליפרעד רָאנ טינ ןוא
 טָאה ןיילא יז ; ןיירא זיוה ןיא טמוק יז יוו דלאב יוזא טָא ,לעטנעה ןיא
 ןיוש טהעג סָאד לייוו ,מעשארטסעג םהיא טָאה יז סָאװ טימ ןעסעגראפ
 .םגאז יז סָאװ גידנעטכארמ טינ ,ךעלדער ףיוא יוו רהיא ייב

 .ליּפשייב ַא ךָאנ
 מומ ןוא ,ץעגרע דניק ן'טימ ןהעג וצ גיטראפ ךיז טכַאמ עמַאמ יד

 עגנערטש טימ ןָא דניק םעד טגָאז יז .רעהירפ ןָא דניק סָאד ךילריטַאנ
 טינ םחיא יז טעו םינ ביוא ,ןייר ןעמלאה ךיז לָאז רע זא ,רעטרעוו |

 ןיוש טָאה ,טהערדעגקעווא רָאנ ךיז יז טָאה טָא רעבָא .ןעמהענטימ
 -עג א ,דלאווג א .שובלמ םעד ףיוא טרהעקעגרעביא סעּפע דניק סָאד
 טינ ?ןָאמ טציא יז לָאז סָאװ ...ןוא דניק ן'פיוא םיירש עמַאמ יד .יירש
 :קסע רעטכעלש א -- טגאזעגוצ טָאה יז יו ,דניק סָאד ןעמהענטימ
 יז טמהענ טייחרע'זנורב ָאט.ןהעג םינ ךיוא ןיילא ןיוש ךַאד יז ןָאק ןאד
 ,ןיוש טביילב ןעשארטס רהיא ןוא שובלמ םענייר א דניק ץראפ סיורא
 .גָאמ רעניטכענ א ,סָאקאי

 .ליּפשייב ַא ךַאני
 טגָאז עמאמ יד .דיירק טימ לעבעמ סָאד טביײרשַאב עלעדיימ סָאד

 ןעמהענוצ יז טעוװו ,ןָאט לָאמַא ךָאנ סָאד טעוו יז ביוא ,סעכ טימ רהיא
 .דיירק סָאד ןעמענוצ זומ יז זַא ,וצרעד עקַאט טמוק סע ןוא ,דיירק סָאד
 ךיז ןעטלאח וצ טינ ,עבט ס'עמאמ רעד ןיוש גידנעסיוו ,דניק סָאד רעבָא
 רעד זיב ,טנייו ןוא ךיז טיירשוצ ,רעגיימש ןעטכאמעגּפָא ןא ייב
 ןוא ,ןייוועג סָאד סאמנ טרעוו רהיא רעדָא ,סעכ רעד ּפָא טהעג ןעמַאמ
 | .דיירק סָאד קירוצ רהיא טגנאלרעד יז

 -ראפ וצ ןָא סָאד ןעביוה ךעלעּפעק עניילק יד טָא ,השקשינ ,ןוא
 .ןוא רעטרעוו עטסוּפ יד ףיוא םוא טינ וליפא ךיז ןעקוק ןוא ןהעטש
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 ןופ רעדניק יד ןעסקאוו יוזא טָא ןוא םעמאמ ערעייז ןופ םעקנושארטס
 ערעייז וצ גנוטכאראפ טימ ,רהָאי וצ רהָאי ןופ ,ןערעטלע עכלעזא
 יז סָאװ גידנעוט ןוא ,ייז ףיוא ךיז גידנעקוקמוא טינ וליפא ,רעהיצרע
 .טכער סיוא טםמוק

 .ןערעוו טליפרעד סע זומ ,ןענַאזוצ ַאי ןעוו
 זומ ָאמ ,ןעפָארשאב וצ םהיא דניק א וצ ָאי ןיוש טגָאז ןעמ ןעוו

 זומ סָאד רעבַא .ןערעוו טרהיפעגכרוד לָאז סָאד זא ,ןָאט ץלא ןיוש ןעמ
 :.ב .צ יװ ,ןעהערשענסיוא-המקנ ןהָא ,גיחור ןערעוו טרהיפעגכרוד
 -ירק ןיוש טסעוו וד ,טרַאװ, ;"! ןָאטּפָא ןיוש ריד לעװ ךיא ,טרַאו
 םִא .גונעג זיא ןיילַא טַאט יד .דניק ן'רַאפ ןעגנורעדינרע ןהָא ;71 ןעג
 ןעמאמ רעד טגלָאפעג טינ טסַאה וד לייוו ראפרעד , :טגַאז ןעמ .ב .צ
 ."רעטאעט ןיא רעדָא הנותח רעד ףיוא ןעמהענטימ טינ ךיד ךיא ןָאק
 ןעביילב וצ ,ןעטנאקאב א רעדָא ,הנכש א טימ ּפָא ןיוש טכאמ ןעמ ןוא
 ,קעווא רעדניק ערעדנא יד טימ רעדא ,ןיילא טהעג ןעמ ןוא ,דניק ן'טימ
 א ןיא םָאד זא ,טינ רחיא טקנעד .ןעפלעה טינ רָאט ןייוועג ןייק ןוא
 ןעמאמ רעד רשפא טעוװ סע ? ןורכז ןיא ןיירא ףיט טעוו סָאװ ,לעטימ
 סָאד טעוו ןעגלָאפ טינ ןוא ןעיירעסייר לָאמ רעטנעזיוט רעבָא ,ןָאט העוו
 וצ ןעמלעז רחעז ןעמוקסיוא טעװ לעטימ ןעפראש אזא .ןערָאּפשראפ
 ןיק זא ,ןעסיוו גנורהאפרע ןופ טעוװ דניק סָאד לייוו ,ןעכיורבעג
 רעבָא .טרהיפעגכרוד -- טגָאזעגוצ :ןָא םינ טהעג "םענזיב יקנָאמ,
 ןענַאק ןאד ,ןעגנוכערּפשראפ ץעפרַאש עכלעזא ףיוא ןצמק א ןייז זומ ןעמ
 ןוא קיטש רעטרעדנוה ,ךילריטַאנ .גנוטיידאב עגיטכיר א ןעבָאה ייז
 רימ לייוו ,ןעקרעמאב טינ ראג ןעמ רָאט רעדניק ןופ ןעטייקטראשראפ
 סָאקַאי טהעמש טלעוו יד ןוא,טעווערטסיימעגכרוד ןיילא עלא ייז ןעבָאה
 ,םרָא ןא ףיוא טרָאפ

 .הרוחס עטסעב יד תמא רעד
 ,ָאטינ זיא טייחכיילג ןייק ואוו ,טאפשלעזעג רעשלאפ רעזנוא ןיא = |
 ןאראפ ןענייז ,גנודליב ןיא טינ ןוא ,עגאל רעשימָאנָאקע רעד ןיא טינ
 עלא דניק םעד ןערעפטנעראפ טינ ןענָאק סָאװ ,ןערעטלע ךס א רעדייל
 ."םינ םייוו ךיא, : דניק םעד ןעגָאז וצ רעטעב ךס ַא זיא ָאט .םעגַארפ
 .טינ זיא סָאװ ןערעפטנע רעדָא תואמזוג ןעלהעצרעד וצ םהיא רעדייא
 - ןעניפעגסיוא דניק סָאד ךָאד טעוו דלַאב .ןעגיולפעג טינ ןוא ןעגיוטשעג
 -ראפ יד ןערעטלע יד וצ ןעבָאה טינ שטָאכ רע לָאז ָאט .תמא םעד
 ןעלהיפ םיוועג רעטעּפש טעוו רע .רענגיל א וצ טָאה ןעמ סָאװ ,גנוטכַא
 ,גנוטכאראפ ןייק טינ רעבָא ,םייחנעסיוומוא ס'נערעטלע יד וצ דיילטימ

 .גיטכיוו רהעז טייקכילרהע
 עטסגימכיוו יד ןופ ענייא זיא דניק םוצ גנוהיצאב עכילרהע ןא

 רעדייל ךיז ןעביג ןערעטלע ליפ טינ .גונהיצרע-רעדניק רעד ןיא ןעטקנוּפ
 -וצ דניק ןיא ןעלקיווטנע וצ ףיוא זיא סָאד גימכיוו יװ ,גנונעכער ּפָא



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד | - . 16

 -רהעמ יד ייב .להעפאב רעייז וצ ,טרָאװ רעייז וצ טקעּפסער ןוא ןעיורט

 ןעגָאז וצ ךלימ רעד ןופ רָאה ַא יו טכייל ױזַא סיוא טמוק ןערעטלע עטס
 -וצּפא ךיז יבא ,ןעגיולפעג טינ ןוא ןעגיוטשעגנ טינ זיא סָאװ דניק םעד
 רעד ףיוא ןערהיפוצסיוא סעּפע םהיא ייב יבַא רעדָא ,םהיא ןופ ןעּפעשט
 יו ,טשיימס :דניק סָאד סָאד טקעמשרעד דלַאב רעבָא .העש .היח
 ןעשנעמ א ןעד ןעמ טביולג ? ןעבעל ןיא ןעד סָאד זיא יוזא יו ? ןעד

 גידנעטש טנָאז סָאוװ ,ןעשנעמ א רָאנ טביולג ןעמ ? סנעגיל טקורד סָאוו
 ןייק ןערָאט ןערעטלע .תמא רערעטיב א זיא רע ןעוו וליפא ,תמא םעד
 ,דשח א ןעלקיווטנע ךיז לָאז ץראה ס'דניק ןיא זא ,ןעזָאלרעד טינ לָאמ

 ןופ םהיא ןיא ןעסקאוו זומ ייז וצ ןעיורטוצ .ּפָא םהיא ןערַאנ ייז זַא
 :ןעלהעצרעד טינ דניק םעניילק םעד .ב .צ רָאט ןעמ .רהָאי וצ רהָאי
 -םיורא לעסיפ ן'פיוא םהיא ליוו ןעמ ןעוו ,"עלעטניה סָאד טהעג טָא,

 יעלעצעק סָאד טהעג טָא, ןעלהעצרעד ךָאנרעד ןוא ,עלעקעז א ןעהיצ
 .עלעקעז ןעטייווצ םייב

 םוצ םהיא טימ טהעג ןעמ זא ,ןעלהעצרעד םינ דניק א רָאט ןעמ
 םהיא רָאט ןעמ ; רַאטקָאד םוצ םהיא טימ רָאנ טהענ ןעמ ןעוו ,לעקנָא
 דניק א .רעטיב זיא יז ןעוו ,םיז זיא ןיצידעמ יד זא ,ןעדיירנייא טינ
 םייב וליפא ךָאנרעד ןיוש טביולג ןוא ,ייווצ ןוא ייווצ ןעמַאזוצ טגעל

 רעבָא ; ןייז טינ טקעּפסער ןייק ןָאק ןעביולג ןהָא ןוא .טינ ךיוא תמא
 ןעוו .רהעמ ךס א ןעמ ט'לעוּפ ןעליוו ןעקרַאטש ןוא טייקכילרהע טימ
 ןוא ,תמא םעד םהיא טגָאז ןעמ זַא ,גנורהַאפרע ןופ טסייוו דניק סָאד
 ןייק םהיא זיא ןעלטימ ערעדנא רעדָא ,ןייוועג טימ ךיז ןעהערדסיוא
 .ערעטיב יד ןייא טמהענ ןוא רָאטקָאד םוצ רע טהעג ,ןעגנולעג טינ לָאמ
 -עצס ןייק גידנעכאמנא טינ ,םהיא טסייה ןעמ סָאװ טוט ןוא, ןיצידעמ

 ןעמקאפ עטנאקאב ןענייז סָאד ; תואמזונ ןייק טינ ןענייז סָאד טָא .סענ
 | .גנוהיצרע-רעדניק רעגיטמכיר ןיא

 .סרעהיצרע יד ןיא ךיז טדנעוװועג ץלַא

 זַא ,ןעלהעצרעד דניק םעד ןעמ זומ ןָא זייוו-עלעציּפ ןופ ,ךילריטַאנ
 מינ ןוא ,גָאטהעוװ-ךיוב םעד וצ טמהענ רע ןוא ,טוג זיא רָאמקָאד רעד
 דניק א ןעוו וליפא "!רָאטקָאד רעד טהעג טָא  טימ דניק סָאד ןעקערש
 ,טנעה ם'רָאטקַָאד םעד ןיא גנורהאפרע עכילצרעמש א ןעבעלכרוד זומ
 לָאז דניק םעד זא ,ןָאט ַאזַא ןיא םהיא ןופ ןעדער עמַאמ יד טרָאפ זומ

 עלַא .דניירפ א זיא רָאטקָאד רעד זַא ,קנאדעג רעד ןערעוו ןעבענעגנייא
 רָאנ ןעבעגעג ,ןערהָאי עסיוועג זיב ,ייז ןערעוו רעדניק ןופ ןעלהיפעג
 .רעהיצרע ערעייז ןופ

 .דניק ן'טימ ךילרהע
 ןוא ,רעזייה ליפ רהעז ןיא ןָא טהעג ײרערַאנּפָא קיטש רעדנא ןא

 ,הלוע ןא סלא טכַארטַאב טינ םענייק ייב סָאד זיא טייהניואוועג םיוא
 סָאד ךילנהעוועג יז טקיש ,זוה ןופ ןהעגקעװַא עמאמ יד ףראד טָא
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 קירוצ טמוק דניק סָאד .סיורא ךיז טע'כנג ןוא רעמיצ ןופ םיורא דניק
 -נעסייר-ץראה םעד ןופ .ןָאמעגּפָא םהיא טָאה ןעמ סָאװ טהעזרעד ןוא
 םינ ָאד ןיוש רימ ןעלעוו ,עלעצרעה ןעגנוי םעד טָא ןיא םורדראפ ןעד
 טָא זיא דניק םעד טָא ייב זא ,טינ טהעמשראפ רעוו רעבָא ,ןעדער
 ןעמאמ רעד וצ ןעיורטוצ ןופ ןוא ,ןיירא ןורכז ןיא ןיירא ףימ ןעגיל רעד
 ףיוא דשח טימ ןיוש טקוק רע ? ןעבילבעג טינ ןמיס ןייק ןיוש ךָאד זיא
 ,רימ רעד ןופ עקמאילק יד ןעמעננָא רָאנ יז לָאז .ןערהיא רהיר ןעדעי
 טָא ןופ ךָאנ ךיז ןעכאלוצ ןעשנעמדזיוח יד ןוא ,ןיוש ךיז רע טיירשוצ
 הירפ וצ !סָאד זיא טפאשגולק ערעמיב .דניק ןופ "טפַאשגולק , רעד
 -וצ ןענידלושמוא םעד ןעביורוצקעווא םהיא ןופ ןעבױהעגנָא ןעמ טָאה
 | .ןעשנעמ וצ ןעיורט

 ןיילַא טנערעלעג ןָא זייו/עלעציּפ ןופ טרעוו דניק סָאד ןעוו רעבָא :
 טגנעה ,ןעליּפש וצ ןיילא ךיז רעטעּפש ןוא ןעציז וצ ךָאנרעד ,ןעניל וצ
 זיא רע .טינ םענייק ןופ ןעטייקכילמעווקאב ענייז טימ ּפָא טינ רע
 ַא יו ,סעלָאּפ ס'עמאמ רעד וצ ןעדנובעגוצ טינ זיא רע ,גיננעהּפָאמוא
 -ראפ רעד יו ,טרַא םהיא .טנעה יד ףיוא גידנעטש טגיל סָאװ דניק
 יז ןעוו ,טיּפוהרעביא ,סיורא טהעג עמאמ יד ןעוו ,יינש רעגירהָאיַא
 ןוא יז טהעג טָא זא ,ןעזייוו ןעביוהעגנָא הירפ-ראפ ראג םהיא טָאה
 ראפ ךאזרוא ןייק ןוא ךאז עכילנהעוועג א טרעוו סָאד ןוא .יז טמוק טָא
 ןעפאשאב טינ רָאג זיא ןעײרעראנּפָא ןוא ןעיירעפסייר ןוא ןעיירשעג
 | .ןעראוועג

 .טינ ןעיורטעג רעדניק ןעוו
 ןעביולג לייוו ,ןהעגקעװַא עמַאמ יד טעוװ רעמָאמ ,דחּפ רעד טָא

 .ןעפַאלשוצנייא דניק ַא לָאמַא טרעמש ,טינ רהיא ךָאד ןעמ טביולג
 רעדעי ןוא טגערעגּפיוא ןערעוו ןעוורענ יד ;וצ ךיז טרעה ןוא טגיל סע
 טנוזעג ם'דניק םעד ףיוא טקריוו סָאד יו .טניטכעדראפ טרעוו ךרָאש
 מ'מס'רַאפ ןעגיל א .ןעפערט וצ טכייל ןיוש זיא ,לַארָאמ ןייז ןוא
 :- .ןעיורטוצ ם'דניק םעד

 .ןעכילרייטסיואמוא םוצ ןעניואווענוצ
 ךיז ףרַאד עמַאמ יד זַא ,ןעזיועגנָא רימ ןעבָאה 172 לעטעלב ףיוא

 -קעווא םהיא רָאנ ,ןעסע ןעבעג וצ םהיא סאוו ,ןעגערפנָא טינ דניק םייב
 רעבָא ;טכער זיא טהעטשראפ יז סָאװ ,ןעגנַאלרעד םהיא ןוא ןעצעז
 העד עצנאג יד ןעמהענוצ דניק ןופ ףראד ןעמ זא ,טינ טסייה סָאד
 דניק א טימ ףראד ןעמ ,ןיינ .ךיוא םינפוא ערעדנא ןיא ךיז רעביא
 -רעד םהיא ןוא סעגארפ ךס א ףיוא ןערעפטנע םהיא ןוא ןענ'הנעט'נייא
 ןוא יזא טָא טלעדנאה (ךיוא עטַאמ רעד) עמאמ יד םוראוו ,ןערעלק
 ןעגנולדנאה רעדָא ,ןעכאז עסיוועג יו ,םהיא ןעזיײװנָא ןוא .שרעדנא טינ
 -נא ראפ רשפא ןוא םהיא ראפ טכעלש ,םעווקאבמוא ןעוועג ןעטלָאװ
 | ,ךילרהעפעג רָאג רשפא רעדָא ,ערעד
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 דניק םעד ןעלהעצרעד וצ עבט יד טינ ןעכָאה ןערעטלע ןעוו ןוא
 לָאמא טניואוועג רע טרעוו ,תמא ןעטסגנערטש םעד רָאנ ןוא ,תומזוג

 ,טרָאפ רע טנייוו רעמָאט רעבָא ,טינ טנייוו ןוא ןערעוו וצ טגָאזעגּפָא
 ,גיהור םהיא ןופ קעווַא ךיז טהעגנ ןעמ .ןעבענכָאנ טינ םהיא ןעמ רָאט
 םינ רעבָא רע טעוװ גנַאל .ןעיירשעגסיוא עטכעלש ןהָא ,יירעמליש ןהָא
 םהיא ןעלעוו גנורעלקרעד רעד ןופ תמא רעד ןוא קינַאל יד .ןענייוו
 םוצ ,ןעדנעטשמוא יד וצ ןעבענוצרעמנוא ךיז ןענרעל זייווכעלסיב

 | .ןעגָאז וצ ױזַא ,לאזקיש
 ַָאד ואוו ,םעטסיס א ןהָא ןעניוצרעד טרעוו דניק א ןעוו רעבָא

 . טינ רָאט רע סָאװ סעּפע ךָאנ טנייוו רע ןעוו ןָא םהיא ןעמ טנָאלש
 ןערעטלע יד לייוו ,ךָאנ םהיא ןעמ טינ לָאמ שרעדנַא ןֿא ןוא ןענירק
 -צּפָא ןענרעל וצ דניק סָאד טלהעפרַאֿפ ָאט ,טומ ןעמונ ןיא ןענייז
 הגאד ַא ,טעװעדלַאװעג רע ןוא ,טינ סָאװ ןוא טכער זיא סָאװ ,ןעצעש
 .ןעטכעלש טימ יצ ,ןעטוג טימ יצ ,ליוו רע סָאװ טגירק רע יבא ,םחיא

 .ןעפיױקּפא םהיא

 וצ ךילגעמנוא טושּפ עקַאט זיא סע ןעוו ,רעכָא ןעמ טוט סָאװ
 טסערעד סע ןעוו וליפא,שנואוו ס'דניק ןגעיוצרעד טכעלש א ןעליפרעד
 ליפ ייב ?טומ ןעמונ א ןיא זיא ןעמ ןעוו רעדָא ,ןייוועג ןייז ןיוש
 א םעּפע ןעבעג םהיא ,ןעפױקוצּפָא םהיא טכער סיוא טמוק ןערעטלע
 יבא עלעקהעק א ריד אנ, ;"! גייווש יבא; ינעּפ א ריד אנ, :ךאז עטוג
 "! ןערהָאי יד טינ רימ הערדראפ

 -טכערעג זא,ןהעטשראפ וצ דניק םעד ןעמ טינ גנולדנַאה אזא טימ
 ןעבָאה ייז סָאװ ,ןערעטלע יד ןענייז גידלוש ןוא ,רע ןעוועג עקַאט זיא
 ןוא ?טניולאב םהיא ייז ןעטלָאװ םוראוו ,םינ ביוא .ןעבעגעגכַאנ טינ

 סָאד סָאװ ,ןָאסעל א דניק םעד ןעבעג וצ ןעראוועג טלהעפראפ זיא ַאד

 .ןעבָאה טינ טושּפ ןעמ ןעק ןעכאז ץעסיוועג זא ,טּפָא יוזא טיג ןעבעל
 רהעז ןָא ,םענייז ףיױא ץלַא טלעטש סָאװ ,דניק ַאזַא טמוק רעטעּפש

 | - .ןעבעל ןעלאער םוצ ןעסאּפוצוצ ךיז רעטיב

 .רעמהירַאב א דניק ןופ ןעכַאמ ןיילַא

 םניוזא זיא רע זא ,ןייא דניק םעד ןיילא ןערעטלע ןעדער טּפָא

 ;רעלעכליּפש יד טמארראפ ןיילַא טָאה על'השמ ,טהעז, : סעכלעזא ןוא

 טָאה על'השמ ;"!ךעלעכיש יד ןָאטעגנָא ןיילא טָאה על'השמ ,טהעז

 -עגסיוא ןיײלַא טָאה עלהשמ ;"!עלעייא סָאד ןעסעגעגפיוא ןיילַא

 יד טימ ךלעביטש ענהעש ןעיוב ןַאק על'חשמ,, ;"!ךלימ יד ןעקנורטמ

 "! סקאלב

 ,םהיא ןענ'הפנח ןוא טַאט רעדעי ראפ דניק א ןעביול סָאד

 טביולג רע ןוא ,ךיז ןופ גנוניימ עטציּפשרַאפ ַא דניק ןיא טפַאשַאב

 .םינ ראג ןיש ךַאד זיא רענעי ןוא ,רקיע רעד זיא רע זא ,עקַאט

 יצ ,םהיא ןעמ טהעז יצ ןעניז ןיא רָאנ טָאה שנעמ אזא סָאװ ץוח א
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 ןופ טקעפע םעד ןעהעז וצ םורא ךיז טקוק ןוא ,תומכח ענייז ןעמ טרעה
 -כעלפרעביוא ןַא טפָא רהעז רע טביילב ,ןעטייווצ ן'פיוא תומכח ענייז
 רע ?ןענרעל ןעד רע ףראד סָאװ לייוו ,טייקפימ םוש ןהָא ,שנעמ רעכיל
 .לעקיטנַא ןֿא זיא רע זא ,ךָאד טסייוו רע ;ץלַא ןיוש ךָאד ןָאק

 םָאד זא ,גיטכיוו זיא סע רעבא ,ןעביול לָאמא דניק א ףראד ןעמ
 -ץכליּפש יד ןעמאררַאפ ,ךאלעכיש יד ןָאטנָא זַא ,ןהעטשרַאפ לָאז דניק
 ןעמ סָאװ ,ןעכאז ןענייז ךלימ יד ןעקנירט ןוא ייא סָאד ןעסע ,ךעל

 עבעט אי, רעצנאנ רעד טינ זיא רע זא ןוא ,דניק ןעדעי ןופ טראוורע |
 -עטלע ןעפראד דניק א ןופ ןעטייקגיטעט עלאמרָאנ עטוג ךס ַא ."םאד
 ס'דניק םעד ןעהיצ וצ טינ םוא ,םארארַאמ םוש א ןהָא ,ןעמהעננָא ןער
 -םיוא ןא זיא רע זא ןוא ,ראברעדנָאז זיא סָאד זא ,טייקמאזקרעמפיוא
 זיא רעמהיראב א ןוא ,רעמהיראב א דניק א ןופ טכַאמ סָאד .םאנ
 | .ךילרעכעל טושּפ

 .עסיורנ יד ןענייז גידלוש

 ַא טימ ןעצייר וצ ךיז חמכח עסיורג ןייק ראפ טינ סָאד טלַאה רעוו
 ,דנאטשראפ ס'דניק א טפרַאש סָאד זא ,ראגאז ןעקנעד עגינייא ?דניק
 "| ל'מיח טסייה וד ,ןיינ, -- "!על'השמ, -- * ?וטסייח יו, .ב .צ טָא
 סעמעוו, .לָאמ טרעדנוה דניק סָאד טיירש ,"!על'השמ ,ןיינ; --
 ,ןיינ, .דניק סָאד טרעּפטנע ,"! עלעטיה ןיימ, -- ??סָאד זיא עלעטיה
 עלַא ךָאנ ,לָאמ ןחעצ דניק סָאד טרעה -- !עלעטיה ןיימ זיא סָאד
 םעד ןעּפַאכסױא .סנייז זיא עלעטיה סָאד זא ,ןעגנורעכיזראפ ענייז
 ןוא ןעיירש וצ ןעגניווצ םחיא ןוא סעװָאטַאק ףיוא לעכליּפש ם'דניק
 ."םימכח, עגינייא ייב ןעגינעגראפ ןימ א ךיוא זיא ,ןעוועדלאווג

 -םעכ-לעב ליפ רהעז זַא ,ןעטּפױהאב רעהיצרע-רעדניק עגיטנייה יד
 -עװ וצ טנערעגפיוא לענש רעלהעפ םעד וצ ןעמוקעג ןענייז םעקינ
 ךיז ןעצייר ץטימ עבט יד טָא טלעקיווטנע ייז ןיא טָאה ןעמ לייוו ,ןער
 ייב ,תומכח ןייק טינ ןעהעטשרַאפ רעדניק .טייחדניק רעד ןיא ייז םימ
 עקַאמ ןעבָאה ןוא עקַאט ןעביולג ייז .חשמ תרות טרָאװ םעדעי זיא יז
 -חענוצ רעדָא ,,ב .צ עלעמיה סָאד ןעמחענוצ טעוו ןעמ זא ,ארומ תמא
 | - ,לעבליּפש סָאד ןעמ

 זא ,ץלא ןָאמ ןעמ ףראד ןָא זייוו'עלעציּפ ןופ דניק א ןָאטנָא םייב
 א ןעבָאה וצ םהיא טנערעל סָאד לייוו ,ןעיירש טםינ לָאז דניק סָאד
 ,(סעכ) "רעּפמעט,

 ? ןופרעד טכַארטעג לָאמַא ןעד טָאה רעוו
 ,ןָא טזייוו ,עיגָאלַאכיסּפ-רעדניק ןעגעוו ךוב ןייז ןיא ,ןָאסטַאוװ .רד

 ,לעסיפ סָאד רעדָא ,לעטנעה סָאד דניק לעציּפ ַא ייב ןעטלאהוצוצ זא
 סָאד זיא רשפא ןוא ; סעכ ןופ לאפנָא ןעכילקערש א ןיא םהיא טגנערב
 -אבמוא רעטשרע רעד רַאג ןיא .ךיוא קערש רעוויטקניטסניא ןַא רָאג
 לָאמא זיא רעדליוו רעד יוװ ,שנעמ רעד ךָאנ זיא טייהדניק רעטמסואוו
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 -האפעג רעטיול טימ טלעגנירעגמורא ןעוועג זיא ןעבעל ןייז ןעוו ,ןעוועג
 ץראפ קערש רעוויטימירּפ רעד טָא זא ,ןערעווש ןָאק רעוװ ןוא ,ןער

 ןָא םחיא טּפאכ םעפע, ןעוו דניק ןיא טקעוועגפיוא טינ טרעוו ןעבעל |
 ? "רעּפרעק םייב

 ןעמהעננָא סָאד זא ,דניק עגיטנייה סָאד ךַאנרעד טנערעל םאזגנאל
 רעדייא רעבָא .רהַאפעג םימ ןעדנובראפ טינ זיא רעּפרעק םייב םהיא
 טימ ןענעכער ךיז ןעמ ףראד ,טלעקיווטנע םהיא ןיא טרעוו סָאד טָא
 םייב ןעפורוצסיורא ךילגעמ טייוו יוו ןעדיימסיוא ןוא טקאפ םעד טָא
 .ןעהערשעג ןוא קערש ןעכילגעמ םעד טָא דניק

 ןהעזראפ םעד טָא ןיא גידלוש סעמַאמ יד ןענייז לָאמ ליפיוו רעבָא
 ,ךעלעדיילק עטעקצאצעגסיוא ,עגנע ןיא יבייב ץגנוי יד ןָאטנָא םייב
 יד טראּפש ןעמ רעדייא ןעשטומ דניק סָאד זומ ןעמ עכלעוו טימ
 וצ טניואוועג יוזא ןענייז רימ ?  יז ןיא ןיירא ךעלסיפ יד ןוא ךעלטנעה
 ,ףיורעד םוא טינ וליפַא ךיז ןעקוק רימ זַא ,ךיז ןעסייר ס'דניק לעציּפ א
 דניק םעד ןאד רימ ןעביג ,ערעדנַא ךיוא ןוא ןָאסטַאװ .רד טיול רעבָא
 ןיא טרעוו ןוא םייחניואוועג א טרעוו סָאד זיב ,גנוגערפיוא ןיא סנָאסעל
 | .קינסעכ-לעב ןעגידרעטמעּפש םעד ןופ טנעמאדנופ רעד ןעלאפ ליפ

 ייז לָאז ןעמ זא ,םארג ןוא זיול ןייז ןעזומ דניק א ראפ רעדיילק
 -קיוומנע רעצנַאג רעד ןיא ןוא ,טייקרעווש םוש ןהָא ןעהיצפיורא ןענַאק
 סָאװ ןעבָאה לָאז רע זא ,ןהעז ןעמ ףראד ןעבעל ס'יבייב רעד ןופ גנול
 .ןעיירש וצ טייהנעגעלעג רעגינעוו

 -רעד ןיוש יד ןיא טייקכילטקניּפ ןופ םעטסיס רעטונג א טימ ןוא
 ןעדָאב ,ןעּפָאלש ,ןעסע . : יו ,ןעגנורעדָאּפ עכילרעּפרעק רעיפ עטנָאמ
 םענעדירפוצ אזא דניק םעד ןעמ םיג ,טייצ רעד וצ גנאגלומש ןוא|

 .טרָאּפשרַאפ םהיא ןערעוו ןעיירש לָאמ רעטנעזיומ זַא ,ןעבעל

 .ּפעלק ןהָא ןעמוקסיוא ןעק ןעמ
 ןוא ןעשראפ ןוא ןהעגוצמורא ןָא ןיוש טביוה דניק סָאד ןעוו

 ,םיוא סָאד ןעקירד סעמאמ עגינייא יוו ,"תורצ, ןָאטנָא ןוא ןעווערטסיימ
 רעבַא ,ןעוועדלאווג ןוא ןעיירש וצ ןעטייחנעגעלעג גונעג ייז ןעבָאה
 .ןערַאּפשראפ וצ סָאד יו ,ןעלטימ ןעניפעג ןענַאק ןערעטלע עגולק

 א ןעבַאה ןערעטלע יוװ ,רעטייוו זנוא טלהעצרעד ןָאסטַאװ .רד |
 -זַאג םייב (סטעסָאּפ) ךעלטנערק יד ןעהערדפיוא ןופ טניואוועגּפא דניק

 יד רעביא טקאהעג טינ ,ןעגָאלשעג טינ דניק סָאד ןעבָאה ייז .ןעוויוא |
 םורַאװ טינ דניק א רָאנ טהעטשרַאפ טפָא רהעז זַא ,גידנעסיוו ,טנעה
 םינ רָאנ טהעז דניק סָאד לייוו ,ּפַאלק ַא טזָאלענּפָארַא םהיא טָאה ןעמ
 ץנַאג םמענ סע זַא ןוא ,גנולדנַאה ןייז ןוא ּפַאלק ןעשיווצ תוכייש םעד
 םעד ןופ םורָאװ םעד ןהעטשרַאפ ןָא טביה דניק סָאד זיב ,גנַאל ר

 -נַא ראג ןערעטלע יד ןעבָאה ,סעלַא סָאד טָא גידנעסיוו -- ,ןעגָאלש
 | : טלעדנַאהעג שרעד

 ,ךיק ןיא טזָאלעגניירא לָאמ ןעדעי דניק סָאד ןעבָאה ןערעטלֶע יד
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 דניק סָאד זא ,לעקניוו א ןיא ןעמלאהאב ךיז טָאה רעטָאּפ רעד תעשב
 יו יוזא ןוא ,ןהעזעג ָאי דניק סָאד טָאה רע רעבא ,ןהעז טינ םהיא לָאז |

 טימ רעטָאפ רעד טָאה ,לעטנערק זאג סָאד ןעמונעגנָא טָאה דניק סָאד
 | .ןַאמעג פאלק א סעּפע

 זיא ןוא לעטנעה סָאד טּפאכענקעווא וויטקניטסניא טָאה דניק סָאד

 -לעטשעגנייא רענטסיממוא אזַא טָא ןופ געט עכילטע ןיא .ןעפָאלטנא
 -נאמוא סָאד ןעדנובעגפיונוצ חמ ןיא דניק םייב ךיז טָאה ,ענעצס רעט
 רעכיז טגעמ רחיא .ךעלטנערק זאג יד ןערהירנא ן'טימ ןעפאלק עמענעג

 .ןעוויוא-זאג ם'נופ טכייוועג ןיוש טָאה רע זא ,ןייז

 .סטכעלש ןעטַאברַאּפ וצ ןעדיימסיוא
 ןעבענוצנייא ךיז ןעמיח רעדניק ןופ רעהיצרע עכילטפישנעפיוו יד

 רַאג ןענָאמרעד ןוא ,עטוג רָאנ ייז ןעביג ייז .ןעקנאדעג עטכעלש רעדניק
 סעּפע רעדניק ןעגָאזנָא ןופ ךיז ןעטיה ייז ,,ה .ד ,עטכעלש ןייק טינ
 ם'נעשנעמ םעד גידנעהעטשראפ ,טכעלש זיא'ס לייו ,ןָאמ וצ טינ
 .ןַאט וצ אי סָאד ביל אקוד רע טָאה ,"טינ, טגָאז ןעמ ןעוו זַא ,רוטַאנ
 יז טָאה ,זיוה ןופ ןהעגסיורא טפראדעג לָאמַא טָאה עמַאמ א .ב .צ טָא
 רעד ןיא ךעלבעב ןענעלוצניירא טינ רעדניק ןעביז ערהיא טגאזעגנָא
 ןעקיש טזומעג דלאב יז טָאה ןעמוקענמייהא זיא יז ןעוו ןוא ,ןיירא זָאנ
 טּפָאטשראפ ןעוועג זָאנ יד זיא דניק ןעדעי ייב לייוו ,רָאטקָאד ן'כָאנ
 .ךעלבעב טימ

 וצ ןעלאפעננייא טינ וליפא םיוועג ייז טלָאװ ,ןעגָאזנָא רהיא ןהָא
 -אלעג ןעמ זיא ,טינ טגאזעג טָאה יז זא רעבא ,ךעלבעב ןופ ןעקנעד
 טסייה סָאד .טייברא לעקיטש סָאד ןָאטענּפָא ןוא ךעלבעב יד ןעכוז ןעפ
 א ןעבעגנייא ןופ טפארק יד) םסישסע 01 80880800מ :שילגנע ףיוא
 א ןייז רָאנ רע לָאז ,קנאדעג ַא ַָאי םענעי ןיוש טינ ןעמ ןעוו .(קנאדעג
 וצ ןעדיימסיוא ףראד ןעמ .עטוג סָאד ןָאט וצ ןעכוז רענעי טעוו ,רעטוג
 | .ןעמכעלש םוצ טייקמאזקרעמפיוא יד ןעהיצ

 סָאװ ןָא טנָאז רעסעב ,ןָאט וצ טינ סעּפע ןעגָאזנָא רעדייא = |
 סעּפע לָאז רע זא ,טגָאז דניק ןערעטלע םעד .כ .צ יװ ,ןָאט וצ ָאי
 ןעטייווצ םעד ;לערעסעמ ן'טימ ןעצינשסיוא סעּפע רעדָא ,ןעביײרשנָא
 יד ןוא ךעלצעלק יד ןופ זיוה ןהעש א ןעיובסיוא לָאז רע זא ,ןעמ טגָאז
 לָאז רע ןעמ טעב דניק רעדנַא ןַא } זיא סָאד ןהעש יוו ,ןהעז טעוװ עמַאמ
 טנָאז עלעדיימ םעד ;ןעגנוטייצ יד ןופ רעדליב עכילטע ןערעשסוַא
 ןעמ טעװ ,ןעשַאוומורא יז ןוא עקלאיל יד ןָאמסױא טעוװ יזןעוו זא ,ןעמ
 םעוו עמאמ יד רעדָא ,גימראפ ןעגיל סָאװ ,ךעלדיילק עיינ ןָאטנָא רהיא
 -עוו טרהיפעגסיוא ןעלהעפאב יד טָא ןעלעוו יצ .וו .זא ןוא ןעגנערב ייז
 -מאזקרעמפיוא יד טינ טהיצ סָאד רעבא ,גיטכיוו טינ זיא ,טינ יצ ןער

 ןעמ טלהעּפַאב "!טינ סָאד וט , ןעלהעּפַאב טימ .סטכעלש וצ טייק |
 ,"ןָאמ וצ ָאי, אקוד סָאד ,טפָא רהעז -
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 .סטכעלש ןעדײרנייַא
 ,א, ;"! קיצלזמ'םולש וד ,א, : ןערעה ןייא ןיא טלאה דניק א ןעוו

 -יא , ;"!ּפוָאד, "!ןהעטשראפ וצ שנעמ א רימ ךיוא , ;7! קַאיליױפ וד
 ןיא רע טביוה "!ןעסקאווסיוא טינ סטכער ןייק טעוו ריד ןופ, ; "! טָאיד
 -יולג וצ ןָא זייווכעלסיב עקאט המשנ ןייז ןופ קלח ןעטסואוואבמוא םעד
 ןייק טינ א ,(רויליעפ,,) לאפכרוד א עקאט רע זיא םתסח ןמ זא ,ןעב
 רעמעּפש ןעוו ןוא .ןעלאפעגּפארא ךיז ייב טרעװ ןא ,רענעגנולעג

 ןופ ןעפורסיורַא ףרַאד רע ןעוו ,ןעטנעמָאמ םהיא וצ ןעמוק ןעבעל ןיא
 ,ןעקנאדעג יד ךיוא דלאב ןעמוק ,טייקשידלעה רשפא ןוא טומ המשנ ןייז
 ןערעטש ןוא ,טינ גױט רע זא ,טדערעגנייא םהיא טָאה ןעמ עכלעוו
 סטכעלש סָאד ,לאפברוד א עקַאט רע טביילב טפא ץנאג ןוא ,םהיא
 .ןעוועג רבונ טָאה

 ,סטוג ןעדײרנייַא רעסעב
 "!לריונ דעב, ,"!יָאב דעב , :דניק םוצ ןעיירש גידנעטש טָאטשנָא

 זיא על'השמ , :יוװ ,רעטרעוו עטוג רעסעב ןעמ טגָאז ,(דניק טכעלש) -
 סעּפע רעדָא ,"םיזעב םעד ןעמאמ רעד ןעגנאלרעד טעוו רע ,דניק טוג א
 המשנ יד ךיז טפור רעטרעוו עטוג יד וצ .טרעדָאפ יז סָאװ ,שרעדנַא
 רהיא המשנ יד טקאהראפ ןעהערשעגסיוא עטכעלש וצ .ּפָא רעלענש
 טעוועטראהראפ סָארדראפ רעגידנעטש רעד ןוא ,ןעגאז וצ יוזא ,ריט
 עטכעלש עלא וצ גיטליגכיילג טרעוו דניק סָאד זיב ,רעטקאראכ םעד
 זיא רע זא ,טגייצרעביא רע טרעוו המשנ רעד ןיא ףיט ,ףיט ןוא ןעמענ
 + זיא ןערעוו וצ טוג .ןעפלעה טינ ראג ןיוש טעוװ סע ןוא ,טכעלש עקַאט
 - ,טוג זיא רע זַא ,דניק א ןעדערוצנייא רעפעב זיא סע .טעּפש וצ ןיוש
 טלָאה םהיא ןעכָאה עלא זא טלהיפ ןוא ןיילא ךיז וצ ןעיורמוצ רע טגירק
 .ןעבָאה וצ טרעוו יד עקַאט סָאד ןהעז זומ רע ןוא

 .חאנש עגיטכענ יד
 ,רעדניק ןוא ןערעטלע ןעשיווצ ןעיירעסייר ןָא ןעהעג טפָא רהעז

 ןעמ .ןעטכענ ןופ האנש יד טנייה ףיוא ןעטלאה םידדצ עדייב לייוו
 - רעד ןעגלָאפ וצ ןעשנעמ א ןענופעג ,ָאי, :טכעלש גָאט םעד ןָא טביוה
 סיורא ךירק, ;"! רשוי ןעמ טמהענ עֶשז ואוו ,ָאי, ;"!גנאג א ןעמאמ
 עכלעזא -- "!רעסאוו טלאק רעמע ןַא ריד וצ ךיא םענ טָא ,טעב ןופ
 סע .דניק א ייב ץראה סָאד ןעכאמ ךייוו טינ ןענַאק ןעהערשעגסיוא
 טימ גָאמ םעד ןָא טביוה רעסעב .טעוועמראהראפ רהעמ ךָאנ טרעוו
 - "זעילּפ , ,יו רעטרעוו עטוג עכילמע ןיירא ךָאנ טפראוו ןוא םייקכייוו
 - ,רערעסעב א ןייז םיוועג טעוו טַאטלוזער רעד ןוא ,ןיירא ןָאמ ןיא

 .עדייב רַאפ טוג
  ףפ א ןערילראפ ,טנוזעג סרעדניק יד ןופ גידנעדער טינ ןיוש

 לייוו ,ראפרעד רָאנ טנעװַא ןופ ןעדנומש עטסמענעגנא רָאּפ יד סעמַאמ
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 6 . רעדניק םורָא

 טייחנהעוועג עגנערטש יד רעדניק יד ןעבעג וצ טלהעפראפ ןעבָאה ייז
 טלַאה ןעמ ןעוו .עדנוטש רעטלעטשענּפא רעד ןיא ןעפָאלש ןהעג וצ
 -עגוצ ױזַא רעדניק יד ןערעוו ,(11 לעטיּפַאק) םעטסיס ַא ייב ָאד ךיז
 ןעגעל ,רהיר א ךיז ןעביג ייז זא ,"! ןעפָאלש : ףורסיוא םוצ טנהעוו

 -ּפָא ךיז טפיול ןעמ ,ןעריּפאּפ ןוא רעכיב יד ,גייצליּפש סָאד ןעמאזוצ
 טינ טהערדראפ ןעמ !ןיירא טעב ןיא ןוא םינּפ ןוא טנעה יד ןעשאוו
 קשח טימ דימת ןעגלַאפ ןעשנעמ .ןייא טינ ךיז טראּפש ןעמ ,ּפָאק םעד
 ןוא ןעטכארט ןופרעד ןעפראד ןערעטלע יד .ןעטייהניואוועג ערעייז
 -יירגוצוצ םייצ ןייז לָאז סע זא ,ערהירפ העש עבלאה א ףור םעד ןעבעג
 רעבא .טסעג ַאד ןענייז סע ןעדייס ,טינ ןעמהאנסיוא ןייק .ךיז ןעט
 .ןהעשעג טינ סָאד רָאט טּפָא

 .דרָאלדנעל ץרַאפ יוװ רעדניק יד ראפ רעגרע
 ןעזָאל רעבא ,דרָאלדנעל ן'פיוא זייב ןייז רשפא עקַאט געמ ןעמ

 ;סעפאש ןוא רעטסנעפ, ןרעיט ענייז ןופ ץלָאה סָאד ןעדיינש רעדניק
 םענעי טלַאװ ןעמ יו ,דארג זיא טנעוו יד ןעביירשאב ןוא ןעקַאהוצ
 .ןיירא ּפָאק ןיא ןעפערט ןיילא ךיז םהיא טימ ןוא ןייטש א ןעפראוו
 ,טנידעשַאב רהעמ גנולדנאה אזא ןופ טרעוו רעטקארַאכ ם'דניק םעד
 טקעּפסער ןייק טינ טָאח סָאװ ,שנעמ א .ענעשעק ם'דרָאלדנעל םעד יו
 -אב זיא םזילאדנאוו .,"לאדנאוו, ןעפורעגנָא טרעוו ,ןעכאז עכילצינ וצ
 סָאד .עמכישעג-מלעוו רעד ןופ גנולקיווטנע רעצנַאג רעד ךרוד טנַאק
 ןעמעוו ,ןעשנעמ ןופ טייהנעסיוומוא ןוא טייקבארג ןופ קורדסיוא ןא זיא
 ייז יבא ,ןעכאז עכילצינ ןעכערבוצוצ ןוא ןערעטשוצ וצ םינ טרַא סע
 -רעל וצ ןעכוז תוחוכ עלא טימ ןעפראד ןערעטלע .ייז וצ טינ ןערעהעג
 טכיורבראפ זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןעכאז ןעריטקעּפפער וצ רעדניק ןענ
 -אב וצ דרָאלדנעל םעד ףיוא .הימ ןוא טפארק עכילשנעמ ןעראוועג
 .ןעלטימ עטפאהענרהע רהעמ ןעכוז ןעמ ףראד ןעפמעּק

 .אצוי ןיוש ןענייז ייז ןעניימ יז
 עצנאג רעייז ןיוש ןעוט ייז זא ,םרעטָאּפ ליפ ןעביולג ,רעדייל

 א טימ ,הנויח טימ ייז ןעגרָאזראפ ייז ןעוו ,רעדניק יד ראפ טכילפ
 -וצפיוא םינ וליפא ןעקנעד ןוא ,ןעטייקכילמעווקאב ערעדנא ןוא םייה
 םרעטָאּפ עכלעזא טָא .רעדניק יד ןוא ךיז ןעשיווצ טפאשדניירפ ןעיוב
 רעבא ,ואוו ץעגרע ןעטנעװַא יד ןעגנערבראפ וצ טכער ראפ ןעטלַאה
 -ארַאמ ןיא ןענייז סרעטָאפ עכלעזא ןופ רעדניק יד .םייה רעד ןיא םינ
 ןַאק טפאשדניירפ ע'תמא ןייק ןוא ,"זָאלרעטָאּפ , ,"םימותי, ןיז ןעשיל
 רעטעּפש .ןעטייבראסיוא טינ לָאמ ןייק םידדצ עדייב יד טָא ןעשיווצ ךיז
 ןיולב טמוק סָאד רעבָא ,רעטָאּפ םעד רעדניק יד רשפא ןעריטקעּפסער
 -נעמיראוורעד-ץראה םעד ןופ טינ ,טכילפ ןופ להיפעג ןעטלַאק םעד ןוֿפ
 -ָאד יד טָא יא ,רעדניק יד יא ;טייקנעדנובעגוצ רע'תמא ןופ להיפעג ןעד
 .קילג ןעבילשנעמ קיטש םיורג א ןַא ןערעוו םרעטָאּפ עגיז
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 .טייהנענעלעג עסיורג ַא טלהעפראפ
 עמעדמערפראפ טראפ רעבא ,עטוג עקַאמ רשפא עכלעזא טימ

 ןיא ןוא .ןעדייל ןוא ןעדיירפ רעייז ןעלייט טינ רעדניק ןענָאק סרעטָאפ
 ןעגירק וצ טיונ רעתמא ןיא טהעטש לעגניא רעד ןעוו ,ןעטנעמָאמ יד
 םהיא ייב ןיוש ןעּפאלק סָאװ ,ןעגארפ עלעוסקעס יד ףיוא טכיל לעסיבא|
 רעמאפ רעד .גידוועמעש ןוא דמערפ רע טלהיפ ,ןיירא ריט רעד ןיא
 א ןופ ןעיורטוצ אזא .טייהנעגעלעג עסיורג א טגיסעלכאנראפ טָאה
 ןופ ןעטונימ ענעדלָאג יד םימ ןעלקיווטנע םַאזגנַאל ןעמ ףרַאד דניק
 .טפאשדניירפ רעכילנעזרעּפ רעטמנעהָאנ

 .דלוש ס'רעטָאפ םעד טּפָא

 לָאמַא ךיוא ןענייז ,ױזַא טכארַאפ רעדעי סָאװ ,"סרעטסגנעג, יד טָא
 ןעבָאה ,"ריּפַאּפ םייוו, רעייז ףיוא רעבָא .רעדניק עגידלושמוא ןעוועג

 יד רעדייל ןעבָאה ןעבירשעג .ןעבירשעג גיטכיר טינ עגימורא ערעייז |
  םעוװ ,ןעבעל-םייה רעייז ןיא ןיירַא ךיז טכַארט .סָאג ןיא סרעטסגנעג
 -קַארַאכ ןופ ןעכירטש עכילטפַאשלעזעגךעגעג ערעייז יו ,ןהעז רהיא
 ןעמוק ערעשטעוו רעד ךָאנ :טלעקיווטנע םַאזגנַאל ךיז ןעבָאה רעט
 ךיז ןעצעז עמַאמ ןוא עטַאט רעד אוו ,סענעצס םייה עסיז יד טָא טינ
 יד טימ טלעגנירעגמורַא ןעלהיפעג עשיטַאּפמיס ןוא עביל טימ קעװַא
 עמהענעגנא גידנעלהעצרעד ,טנעװַָא םעד טגנערברַאפ ןעמ ןוא רעדניק

 ,סנַאסעל ערעייז ןיא רעדניק יד גידנעפלעה ,קיזומ גידנערעה ,ןעכאז
 .ייז םימ ךיז גידנעליּפש רעדָא

 קָאר םעד עטַאט רעכילטינשכרוד רעד טּפַאכ ,ןעסעגעגּפָא .ןיינ
 ןעבוז טפיול רע .רימ טייז רענעי ןופ ןיוש זיא רע ןוא לעטיה סָאד ןוא
 ,שרעדנַא ץעגרע סנעגינעגרַאפ ענייז

 יד ,עטגיסעלכַאנרַאפ יד ,בוטש ןיא ןעהיצוצ לעגניא סָאד לָאז סָאװ
 -צעל ן'זיב ,טגערעגפיוא ןענייז ןעוורענ סעמעוו ,עמַאמ עטעװערָאהרַאפ
 ?רעדניק יד ףיוא סיוא טייהנעדירפוצמוא רהיא טזָאל יז ןוא ,דַארג ןעט
 רע סָאװ ,"ןעטייקכילמענעגנא , יד ןענייז סָאד ,"טידנַאב, ,"רעפיול,
 "םנעגינעגרַאפ, ענייז ןעכוז ךיוא טפיול רע .רעהפיוא ןַא ןהָא ,טרעה

 | .םהיא ראפ ןיוש סָאד ןעגרָאזראפ סַאג ןיא הרבח יד ןוא |

 - .טכייל ןעמ טנלָאפ ןעמַאמ אזא טָא
 ,סעּפלַאמ יו ,ןָאמוצכָאנ רוטַאנ סרעדניק ןיא טגיל ,טגָאזעג ןיוש יו

 -םנעשניו א רהעז זיא סָאד .ןָאמ עסיורג יד ןעהעז ייז סָאװ ,ץלַא
 טפרַאדעג טינ ךילנעמ טייוו יו ןעטלָאװ עסיורג יד ןוא ,הלעמ עטרעוו
 -רַאפ סייווכעלסיב ךיז ייז ןענרעל ױזַא טָא לייוו ,רעדניק יד ןערעמש
 םינ .ןעבעל ןעגידרעטעּפש ןיא ןעמכילפ יד ןָאט וצ ןערעוו וצ גיט
 רעוו ןוא ,רעדניק יד ראפ םהענעגנַא רהעז רָאנ ,ךילצינ סָאד זיא רָאנ
 . ןיא האנש ןימ א ןעגעלוצּפָא טפלעה ,דניק םעד טרעטש ןוא טמוק סע
 ,טקעּפסער ןוא עביל ע'תמא ןייז ןיוש ןָאק יו ןוא .ןעצראה ס'דניק
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 ןוא טהעטש עמַאמ יד :ליּפשייב םוצ טָא ?ןעגלָאפ וצ טרהיפ סָאװ
 קימש א ןעמַאמ רעד ןופ טגירק סרהיא עלעדיימ סָאד .גייט סָאד טענק
 רעניילק רעד טימ סע טעשטָאק יז ?ךיילג רהיא זיא רעוו ןוא .גייט

 עטוג יד עכלעוו ,עלעטערבנעשקָאל םעניילק םעד ףיוא ,עלַאקלעשטַאק
 צץנעדלַאג .םעד םילוצ טלעדנַאהעגניײא ענטסיממוא רהיא טָאה עמַאמ
 -םיוא ,טייקסטונ רחיא ראפ ןעמאמ רעד וצ וצ דניק סָאד ןעדניב ןעטייק
 | ,דלודעג רהיא ןוא טייקמאזקרעמ

 םרָאװ א ןחָא ,טלעוו קע ץפיוא וליפַא ןעקיש יז עמַאמ יד לָאז טָא
 -נאמ ,ןעפיול יז טעוװ ןע'נשקע'ראפ ךיז ןהָא ,ןעקמיכּפ ןהָא ,ןעגעגאד
 .םא ךיז טלעניּפש סָאד ,לעניּפש ן'רַאפ טלעטש ןעמ סָאו .גידנעצ
 ,טייהניואוועג עטכייל א דניק ַאזַא טָא ייב טרעוו ןענלָאּפ ןוא

 ? ןעטראוורעד עמַאמ ַאזַא טָא סע ןָאק רעבָא
 /לעקיטש א םעב עלעדיימ סָאד .גייט סָאד טענק ןוא טהעטש יז

 טעב ;המשנ יד סיוא טהעג דניק םעד ."ןיינ, ןעפראש א טרעה ןוא
 ךיז עּפעשט :  יירשענ ן'טימ שטַאּפ א עמאמ יד רחיא טיִנ .רעדיוו יז
 -ייז דניק ן'ראפ רעבָא "!עלעדיילק סָאד ןעגילהעמראפ טסעוו וד !ּפָא
 טקניטסניא רעד .טינ ןעטנעמוגרַא ןייק ןעטנעמוגרַא עלא יד טָא ןענ
 -סיורא שנואוו רעד ; רחיא ןיא קרַאטש זיא ,ץעּפלַאמ א יוװ ,ןָאטוצכַאנ
 -רַאטש ךָאנ זיא ,ןעטענק םעד טָא ןופ ןעגינעגראפ לעסיבַא ןעגירקוצ
 עקראטש ךס א ,ונ .טינ טזָאל ןוא רעטיח ַא טהעטש טָא רעבָא ;רעק
 ,עמַאמ אזא וצ ןעלקיווטנע דניק סָאד טָא ןָאק טקעּפסער רעדא עביל
 סָאװ ,ונ ?גנאלרַאפ ןענידלושמוא אזא ןיא רהיא טרעטש .עכלעוו
 ,ןײרַא טייז רעד ןיא קוקרַאפ א ךיז עמַאמ יד טיִג טָא ,רהיא טניימ
 ,ךיז גידנעטלַאהַאב ,ןוא .גייט לעקיטש א ע'בנג ַא טיג דניק סָאד יו
 -ַאשאב זיא םטכעלש .שנואוו ןעקראטש רהיא ןעגידירּפַאב וצ יז טכוז
 ןעמ ןָאק ּפעלק טימ וליִפַא ןוא .טינ םטוג ןייק רעבָא ,ןערָאװעג ןעפ
 .ןערהיפסיוא טינ ךאז ןייק דניק ַאזַא ייב ןיוש

 .ענאל ס'דניק ןיא ןהעגניירא
 סָאד טגעװאב עץנעסקאוורעד יד ןָאטוצכָאנ טקניטסניא רעד טָא

 סיוא סָאד ךיז טקירד טּפָא רהעז .ןעווערטסיימ ןוא ןעטייברא וצ דניק
 ןעצונוצסיוא יו ,טסייוו יז ןעוו ,ןעמַאמ רעד רַאפ ףליה רע'תמא ןיא
 סעּפע שנואוו רעד טָא רעבָא .טייקגיטעט ךָאנ שנואוו ס'דניק םעד טָא
 ,דניק םָאד .ןעמאמ רעד ראפ ןעדָאש ךיוא לָאמַא טגנערב ,ןָאט וצ
 טכערבוצ ,רעסַאו לעסיש יד רעביא טרעק ,טײברַא ןַא ןָאט גידנעליוו
 זיא ?דניק סָאד רַאּפרעד ןעגָאלשוצנָא טכער סע זיא ,ונ .רעלעט ַא
 דניק סָאד ,ןיינ ?ןעדָאש םעד ןָאטוצנָא ןעוועג קעווצ ם'דניק םעד ןעד
 ָאד ןוא ,סע טנערעל ןעמ יו ,ןעמַאמ רעד ןעפלעה וצ טכוזעג רשפא טָאה
 -עגּפָא דניק םעד ןעלוקסומ עדנערינָאמרַאה גיטכיר טינ ךָאנ יד ןעבָאה
 ןעגָאלשנָא .ןערָאװעג טכַאמעג זיא ןעדָאש רעד ןוא לעציּפש א ןָאט



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד | 186

 סָאװ ,דניירפ א ןעד ןעמ טגָאלש .,שירַאברַאב זיא ראּפרעד דניק סָאד
 םוראו ?ךאז א סעּפע ענטסימוא טינ טכערכוצ ןוא ,ןעפלעה ליוו
 ?ץגַאל ם'דניק ןיא ןהעגניירא טינ

 .םנעניל ןצ דניק סָאד ןעגניווצ

 טרעק רעדָא ,רעלעט א טכערבוצ יז ןעוו ,עמַאמ יד טנָאלש רעוו
 ? דניק םייב ןעפערט טינ סָאד ךיז רָאט םוראוו ? ךלימ זָאלנ יד רעביא
 -רעק ןופ ןעלוקסומ ענייז לייוו ,רעטּפָא סָאד ךיז טפערט דניק םעד זיולב
 ןוא ,ןערעוו גיטראפ טשרע ןעפראד ,גיטכיר טינ ךָאנ ןעטייברא רעּפ
 ןָאק סָאװ ,עמַאמ יד לָאז טָא .טרעּפמולענמוא רַאפרעד זיא דניק סָאד
 יו ,ןהעז יז טעוװ ,אנאיּפ רעד וצ ןעצעז ךיז ,ןעליּפש טינ אנאיּפ ןייק
 א רַאפ ןעגָאלש םעד טימ !ןעּפעשטראפ ךיז ןעלעוו רעגניפ ערהיא
 ,ּפעלק ראפ גידנעבָאה ארומ .רענגיל א דניק ַא ןופ ןעמ טכַאמ ,ןעדָאש
 ןא ףיוא ןעגיילפיורא דלוש יד רשפא ךָאנ טעװ ,ןענעקיילּפא רע טעוו
 -נהעוועג א םהיא ייב טרעוו סנעגיל ןעקורד ןופ ץנוק יד ןוא ,ןערעדנא

 | | ,ךאז עכי

 .סנעגיל ןיילא ןענָאז יז ןעוו

 ארומ טינ וליּפַא ןעבָאה יז ןעוו ,סנעגיל רעדניק ןעקורד טּפָא רהעז

 זיא סָאד ,רעגידלושמוא ןַא ןעניל רעד זיא ןאד רעבָא .ּפעלק ןייק ראפ

 ,םיוא ךיז טזייוו םהיא .טלעוװ:עיזַאטנַאּפ ס'דניק ןופ קורדסיוא ןַא טושּפ

 ,םהיא ןעגידיילַאב .תמא רעד עקַאט זיא טריזַאטנַאֿפ רע סאוו סָאד זַא

 -םיוא דניק סָאד ףראד ןעמ .ךילקערש זיא רענגיל םהיא גידנעפורנַא

 זיא סָאד זא ,טהעטשראפ ןעמ זא ,ןהעטשראפ וצ ןעבינ םהיא ,ןערעה

 טא .רהעמ טינ ,לעכיב ַא ןיא יוװ דָארג ,השעמ עטכַארטעגסױא ןַא

 רעייז ןעלקיווטנע וצ דניק א לָאמא ןעפלעה סעיזַאטנַאפ עשרעדניק יד

 ,טפַארק סגנולעטשרָאפ

 .ןעלהיפענ ס'דניק ץטימ ךיז ןענעכער

 ןייז ןיא המשנ רעצנַאג רעד טימ טפיטראפ דניק סָאד םציז טָא

 -וצסיורא לָאמַא טימ ךיז טרעדָאפעגפיוא רֶע טרעוו גנולצולּפ - ,ליּפש |

 עלייוו ַא טימ ןעוועג זיא רע ואוו ,טלעוו רעשיטסַאטנַאפ רעד ןופ ןעסייר

 וצ טכייל זיא סע .ןָאט וצ סעּפע רעדָא ,גנאג א ןעגלָאפ ןוא ,קירוצ

 טכַאמ רע זיב ןעטונימ רַאּפ א ןעמענ םהיא זומ סע זַא ,ןהעטשרַאפ

 וצ טלעוו-סגנולעטשרָאפ רעד ןופ גנַאנרעביא םעד חומ ןייז ןיא ךרוד

 עמַאמ יד .םהיא ןופ ליוו ןעמ סָאװ טהעטשרַאּפ ןוא ,רעכילקריוו רעד

 .ןעגלָאפ ךיילג טינ ליוו ןוא טכעלש זיא רע זַא ,םעד ןיא רעבַא טהעז

 .שטַאּפ ַא ּפָארַא טזָאל ןוא זייב טרעוו יז

 יד ןערעוו סעמַאמ עסיוועג ייב זַא ,ךיז טנעכעראב ןעמ ןעוו ןוא =

 ןופ ןעסירעגסיורא גָאט ןיא לָאמ ךס ַא תונמחר ןהָא ױזַא טָא רעדניק

 רעדניק ואוו ,ץיזַאטנַאפ ןופ טלעוו רעד ןופ ,טלעוו-סגנולעטשרָאּפ רעד |
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 ןערעדנואוו טינ ךיז ןעמ ףראד ,ךעל'המשנ ערעייז טימ ךיז ןעפימראפ
 ןוא ,ןעריטסעטָארּפ ,ךיז ןעוועטנוב ייז ,טנערעגפיוא ןערעוו ייז סָאװ

 נידלוש זַא ,טניימ יז ןוא ;ּפעלק ערעטייוו וצ ךילריטאנ טרהיפ סָאד
 .עמַאמ עטכארמאבמוא יד טינ ןוא דניק סָאד זיא

 .ײרַאברַאב עטכארטַאבמוא קיטש ַא

 גידנעהעז ןעראוועג טרעיורטראפ טינ ץראה סָאד זיא ןעמעוו ייב
 זיא םאוו דניק סָאד ףױא טביױה עמאמ יד ןעוו ,ענעצס ץעדליוו יד
 העג, :ןעלאפעג זיא רע לייוו ראפרעד ןָא םהיא טּפאלק ןוא ןעלאפעג

 ,זא ,גידנעפיירנאב טינ ,יז טיירש -- "!טסהעג וד יו ,קוק , ;"!ךיילג
 -ייווצ ,ןוא ,עטכישעג אזא ןעפערט ךיוא ךיז ןעסיורג א ןַאק ,םנעטשרע

 ןופ ענייא ןיא טפיטראפ ןעוועג דניק סָאד רשפא רָאג זיא ,סנעט
 םהיא טנָאז טייקגירעגניינ ענעריובעג יד סָאװ ,ןעגנושרָאפסױא ענייז
 .ןערהיפוצנָא רעטנוא

 .רעסעב ליפ טינ ךיוא סָאד
 טּפַאכ ןוא דניק ענעלאפעג םָאד ףיוא טביוה עמַאמ א ןעוו רעבָא

 ןוא ןעליטשנייא ןוא ןעגיהורַאב וצ סע תוחוכ עלא טימ ןוא ןעשוק סע
 ץעסיורג ןייק טינ ךיוא יז טוט ,ראפרעד ךאז עטוג א ןעבעג סעּפע םהיא
 דניק םעד ןעלהעצרעד טינ ןוא גיחור ןעביילב ףרַאד יז .המכח
 ,גידלוש זיא לעקנעב סָאד רעדָא ,עטכעלש ַא זיא ץנָאלדָאּפ יד זַא
 דניק םעד ףראד ןעמ ,ןיינ .סופ ן'טימ פוטש א ראפרעד ןעבעג סע ןוא
 ןוא טינ רענייק זיא גידלוש רעבא ,ןעטיה ךיז זומ רע זא ןעלחעצרעד
 ןוא ,ףיוא ךיז ןעביוה רעדניק עכלעזא .סָאװראפ ָאטינ זיא ןענױלַאב
 םַארַארַאט ןעסיורג ןייק יוו יוזא רעבָא ,ץרעמש ןופ ייז ןענייוו רשפא
 ךיוא ןיילא דניק סָאד טכאמ ַאט ,טכאמעג טינ םעד רעביא ןעמ טָאה
 .ןופרעד ןעזעוו ןעסיורג ןייק טינ

 .ןעטסעּפ וצ ךיז ןעמעוו ראפ ןעוועג טינ

 ןופ ןירעביירש רעד טלהעצרעד לָאמַא טָאה טסיטנעד א ,דניירפ ַא
 ןהעצ א ןופ דניק א .עלעטכישעג עטנאסערעטניא ןא ןעלייצ עגיזָאד יד
 סָאד טָאה רע .גָאטהעוװ-ןייצ טימ םהיא וצ ןעמוקעג ןיילא זיא רהָאי
 ןיא ןעטנעמורטסניא יד טימ ןעטייברא ןעמונעג ןוא טצעזעגקעװַא דניק
 םהיא רע טָאה ,גיהור ייזא טציז דניק סָאד יוו גידנעהעז .ליומ ס'דניק
 טָאה ,"העוו טוט סע; אי, .העוו טינ רָאג םהיא טוט סע יצ ,טגערפעג
 ןעמעוו ראפ , "? טינ וטסנייוו עשז םוראוו ָאמ , .טרעפטנעענ דניק סָאד
 דניק סָאד טָאה ,"ָאטינ ָאד ךָאד זיא עמַאמ יד ? ןענייוו ךיא לָאז
 .טרעפטנעעג

 .טייקמאזקרעמפיוא ןעהיצ וצ םוא ,טנייוו
 ןעביל ייז לייוו ,ט'נשקע'ראפ ןוא טכעלש רעדניק ןענעז טּפָא רהעז

 ךיז ןעמ ףראד ןעלאפ ליפ ןיא .םיורא טפור סָאד סָאװ ,םארַארטט םעד
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 רעד .ןערעוו רעסעב טעװ רע ןוא ,דניק ן'פיוא ןעקוקמוא טינ וליפא
 גיחור טהעג .וצרעד לעטימ רעטסעב רעד זיא טייקגיחור ס'עמַאמ
 | .םינ ראג םהיא טקרעמאב ןוא רעמיצ רעדנא ןא ןיא ןיירא

 .טינ רָאג סָאד טקרעמַאב
 ןוא "טינ רע טסע סָאד, -- דניק סָאד זא ,טפָא טפערט ןעסע םייב

 עמַאמ יד לייוו ,ראפרעד רָאנ זיא סָאד ןוא ."טנייפ רֶע טָאה סָאד,
 יד טָא ...ןופרעד ןעזעוו ןעצנאג א טכאמ ןוא ,קעווא רָאג ךיז טגייל
 .קרַאטש רהעז דניק א טלעפעג םַארארַאמ רעד ןוא טייקמאזקרעמפיוא
 .גנולעמש ס'רעטומ רעד ןייז ףראד ,"טינ ןעמ ףראד ,ןעסע טינ טסליוו,
 ןוא .רהעמ טינ ןוא ןעסע סָאד ןעסעוצפיוא םייצ טונימ 20 םהיא טיג
 טמהענ ,ןעשינעמענוצ םוש ןהָא ,יירעלדיז םוש ןהָא ,תונעמ םוש ןהָא
 .ןעפלעה טינ רָאמ הטרח ןייק ,ןייוועג ןייק ןוא ,רעלעט םעד וצ גיהור
 - -רעד ןעמ טיג ךאז ערעדנא ןייק ןעוו טּפיוהרעביא ,ןעפלעה טעוו סָאד
 ןָאסעל םעד רעבָא ,ןערעגנוהרעטנוא דניק סָאד לָאז ,השקשינ .טינ ךָאנ
 טינ לָאמ ןייק ןָאק לָאמ יירד-ייווצ א גירעגנוה .ןענרעלסיוא רע טעוו
 .ןעמאש

 םוצ טהעג ןוא ,גָאט ןעצנאג א טינ ט'ארוג-הלעמ דניק א ןעוו רעבָא

 יו ,ךילריטאנ .טסע רע ןוא טוג ץלַא טקעמש ,רעגירעגנוה ַא שיט

 םע זא ,ןעסע ןיא טייהנעדיישראפ א ןייז גידנעמש זומ ,רעהירפ טגאזעג

 .טנוזעג זיא סָאװ ,ץלא דניק א ףראד ןעסע רעבא ,ןעסעוצ טינ ךיז לָאז

 ..ןעטַאבראפ רענינעוו סָאװ

 ייוצ טבײרשַאב ,רעהיצרע רעדניק רעד ,טָאבע בָאקיישזד .רמ/ :

 ָאד ןעלעוו רימ עכלעוו ,גנוהיצרע רעדניק ןופ ןעלאפ עטנאסערעטניא

 -העצרעד טינ ,עלעדיימ רהיא ןעניוצרע תָאה עמַאמ ןייא .ןעלהעצרעד

 ןעדעי ףיוא ץלַא רהיא גידנעטָאברַאפ טינ ,סנעגיל ןייק רחיא גידנעל

 טָאה עמַאמ עטייווצ יד .רהיא גידנעשארטס טינ ןוא, טירמ ןוא םירש

 ערעזנוא ןיוש ןעלעוו טַאטלוזער םעד ןוא ,טרעקראפ טקנוּפ טלעדנאהעג

 | .ןהעז ןיילא רעזעל

 ,רעדלעפ רעביא ןיירא ףרָאד ןיא ןהעג טפראדעג טָאה רעטומ א

 םָאד .ןהעגוצטימ ,ןץ'אזיאול ,לערעטכעט רהיא טגיילעגראפ יז טָאה

 ןעזָאל וצ יז ןעמאמ רעד ןעטעבעג טָאה ןוא טהערפרעד ךיז טָאה דניק

 ,טקנעד יז זא ,טרעפטנעעג טָאה רעטומ יד .ע'טרבח רהיא ןעּפור ןהעג

 זא ,טגאזעג לעכיימש א טימ טָאה יז רעבא ,זיוה וצ ָאמינ זיא יראמ זא |

 -נעגָאז ,ןעמוקעגקירוצ דניק סָאד זיא דלאב .ןעניפעגסיוא ןהעג געמ יז

 | יי .םייה רעד ןיא ַאטינ עקַאט זיא ירַאמ זא ,גיד

 ןופ ןָאמ וצ טכארט ַא טייז ןייד ןופ ןהעש רהעז ןעוועג זיא סָאד;

 .טגאזעג ךייוו רעטומ יד טָאה ,"עט'רבח ןייד

 ןוא ןיהא ןעפיול ןעבױהעגנָא טָאה דניק סָאד .קעווא ןענייז ייז

 רעד וצ לָאמ עלא ייז גידנעגנערבוצ ןוא ןעמולב גידנעביילק ,רעהא
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 רעטומ יד .ןעמָאנ רעייז ןעניפעגוצסיוא ןוא ןעזייוו וצ רהיא ייז ,ןעמאמ
 םייב ןעפורעגנָא ייז ןוא ןעמולב יד טביולעג ןוא טרעדנואוואב טָאה
 ןופ ךילקילג ןעוועג זיא דניק סָאד .טסואוועג רָאנ טָאה יז ןעוו ןעמַאנ
 רהיא נידנעלהיפ ןופ ןוא טלאוועג טָאה יז סָאװ ןַאט וצ םייהיירפ רעד
 ,גנוצישאב עדנעביל ס'רעטומ

 " ?ןעפאב םע ךיא געמ ,עמאמ ,עלעגױפ רעמוז א זיא טָא,
 ןהָא ןעמוקעגקירוצ זיא רעבָא ,ןעפָאלעגכַאנ זיא דניק סָאד "! ריבורּפ
 | .עלעגיופ םעד

 טעוו רשפא ןוא ,ךעלעגיופ רעמוז ךָאנ ןעפערט טסעוו וד ,חשקשינ,

 ַא טימ רעטומ יד טָאה ,"טוה ןייד טימ סנייא ןעּפאכ וצ ןעגנילעג ָאי ריד
 יד ןוא רעטייוו ןעגנאגעג ייז ןענייז ױזַא טָא ןוא .טגָאזעג ןַאט ןעכייוו
 ךיז טָאה אזיאול .ךאז ןייק ןיא םרעטשעג טינ דניק םעד טָאה רעטומ
 .ןעדירפוצ ןעוועג ,לעגיופ רעיירפ א יו טלהיפעג

 רהיא ןוא ךיז וצ ןַאמטעג ףור א יז רעטומ יד טָאה גנילצולּפ רעבָא
 רָאנ ,םיוב םענעלאפעג םעד וצ טנעהָאנ ןהענ טינ לָאז יז זא ,טנאזענ
 ,ץאלּפ סָאד ןהעגרעביא ןעלעוו ייז זיב ןעמאמ רעד ןעבענ ןהעג לָאז יז

 ,טרעפטנעענ רהיא יז טָאה קורדסיוא ןעטרעדנואווראפ ם'דניק םעד ףיוא |
 .ןופרעד ךאזרוא יד ןעלחעצרעד רהיא יז םעוו רעטעּפש לעסיבַא זַא
 מָאה ,ךאזרוא עניטכיוו א םתסה ןמ טָאה עמאמ יד זא ,רעכיז גידנעייז
 מראנעגּפא טינ לָאמ ןייק יז זיא גנורַאפרע רחיא ןיא לייוו ,טנלאפעג יז
 ןליפא קנאדענ ןיא רהיא זיא רעטומ רעד ןעביולג וצ טינ ןוא ,ןעראוועג
 טָאה ןוא טגאזעג טינ ןעגיל ןייק לָאמ ןייק רהיא טָאה יז .ןעמוקעג טינ

 יוצ םַאה יז סָאװ טליפרעד טינ ןוא טעשארטסעג טינ לָאמ ןייק רהיא |
 | .טנאזעג

 ,טגַאזעג רעטומ יד טָאה ייז רעטניח ןעוועג ןיוש זיא םיוב רעד ןעוו
 ףיוא ךיז ןעמלאח םיוב םעד ןיא זא ךעלגניא ןופ טרעהעג טָאה יז זַא
 לייוו ,ןעגָאזסױא טלאוועג טינ רעחירפ רחיא סָאד טָאה יז ןוא ,ןענהיב
 ,דניק סָאד ןעקערשרעד טלאוועג טינ טָאה יז

 ןוא טגלאפעג ךיילג ךימ טסָאה וד סָאוװ ןחעש רהעז זיא סע רעבַא,
 ,טנאזעג רעטומ יד טָאה ,"ןעגארפ ךס ןייק טגערפעג טינ

 -אב ןעבױהעגנָא טָאה דניק סָאד ןוא רעטייוו ןעגנאגעג ןענייז ייז
 ךיילג רחיא טימ ךיז טָאה רעטומ יד .דימ םלהיפ יז זא ךיז ןעגָאלק
 יז ןעבָאה ,טייקכייוו ןוא עביל טימ ,יוזא ןוא ןעהורּפָא טצעזעגקעווַא
 ,ריצאּפש רעייז טצעזעגטרָאפ

 ,לַאפ רעטייווצ רעד
 ןוא רעדלעפ רעביא ןהעג טפראדעג ךיוא טָאה עמאמ רעדנַא ןַא

 טָאה דניק סָאד .ןעטיילגאב וצ יז טניילעגרָאפ לערעטכעט רהיא טָאה
 יז זא ,ןעהירשעגסיוא יז טָאה טוה םעד גידנעּפַאכ ןוא טהערפרעד ךיז
 ' .עניזוק רעד ךָאנ טפיול
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 ."!ןערעטש רָאנ זנוא טםעוו אנעה ! טינ ףראד ןעמ,
 גידנעקוקמוא טינ וליפא ןוא ,"ןערעטש טינ טעוו יז ,עמַאמ ,ןיינ;

 דלאב רעבָא ,רעכיוו א יו ןעּפָאלעגסיורא יז זיא ,רעטומ רעד ףיוא ךיז |
 אנעה זא ,גידנעגָאז ,םינּפ טזָאלעגּפארא ןא טימ ןעמוקעגקירוצ יז זיא
 ,זיוה וצ ָאטינ זיא

 טלאוועג טינ טסָאה וד !ריד ףיוא הוצמ א !היחמ ךיז ןיב'כ ,ָא;/
 ךיד קנעד ךיא !טפָארמטשענ טָאנ ךיד טָאה ,ןעמאמ רעד ןעגלָאפ
 .םינ טסנלָאּפ וד לייוו ראפרעד ,םייה רעד ןיא ןעזָאל וצ ןעצנאנניא ראג

 עטסוּפ עכלעזא טרעהעג לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה ירַאמ רעבָא

 ןיא ןוא ּפָאק ץפיוא עלעטיה סָאד טקורענּפארא יז טָאה ,סעקנושארטפס
 יד עקַאט זיא דלאב .ןעמאמ רעד ףיוא ןעטראוו וצ ןעסיורד ןיא סיורא
 .קעווא ןענייז ייז ןוא ןעמוקעגסיורא עמאמ

 ; "םינ, ןוא "טינ, ןופ עטכישעג א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ָאד ןוא
 וצ ןוא ,/עצינדוקסאּפ וד , ןוא "טינ טהענ טרָאד , ןוא "טינ ומ סָאד,
 ךימ רעדַאב , ןוא "? טסביילק וד סָאװ ןעמולב עכילסעה יד ןעגיוט סָאוו
 רעמוז ץ'כָאנ ךָאנ טינ ףיול, ןוא "טייוו יוזא קעווא טינ ףיול, ןוא "םינ
 -עשטרַאפ ןוא רענייטש יד ףיוא ךיש יד ןעסיירוצ טסעוו וד ,עלעגיופ
 "! ךאלעמיוב יד ןעשיווצ לעדיילק סָאד ןעּפ

 - ם'רעטומ רעד ףיוא טקוקעגמוא טינ וליפא ךיז טָאה דניק סָאד רעבָא
 רעמומ יד טָאה גנילצולּפ .ןעלעפעג זיא רהיא סָאװ ןָאטעג ךיז ןוא דייר
 לייוו ,םיוב םענעלאפעגנ םעד וצ טנעהָאנ ןהעגוצוצ טינ ןעהירשעגסיוא
 .ןענהיב ָאד ןענייז טרָאד

 עטסוּפ ןוא סנעגיל ףיוא ןעסקאוועגפיוא זיא סעכלעוו ,דניק סָאד
 ןעגנאגענוצ ָאי זיא ןוא טביולגעג טינ רעטומ רעד טָאה ,סעקנושארטס
 רעבָא ,ןעוועג טינ ןענהיב ןייק טרָאד עקַאט ןענייז דארג ןוא ,םיוב םוצ
 טלָאװ דניק סָאד ןוא תמא ןייז טנַאקעג עקַאט ךָאד טָאה עטכישעג יד
 ,דניק סָאד טינ ןעוועג טלָאװ םעד ןיא גידלוש ןוא .ןערָאװעג ןעסיבוצ ָאי
 ןיא ןעצנאלפוצנייא טלהעפראפ רעהירפ טָאה עכלעוו ,עמאמ יד רָאנ
 ןוא ײרעפּפמיש רעדיוו .טרָאװ רהיא וצ טקעּפסער ןוא ןעיורטוצ דניק
 .ךילריטַאנ ,ןעשינעמענוצ

 ךיז טָאה ןוא טייקדימ טלהיפרעד דניק סָאד טָאה רעטייוו לעסיבַא
 זיא עמַאמ יד .ןעמאמ רעד ייב גידנעגערפ טינ ,ןייטש ַא ףיוא טצעזעגוצ

 .ןעראוועג זייב
 ,ליפ יוזא ןעפיולמורא טינ טסלָאז וד זא ,טגאזעג ריד בָאה ךיא,

 ריד ףיוא ךיא לעװ ,טגלָאפעג טינ ךימ טסָאה וד סָאװ ראפרעד רעבַא

 דלאב רעבָא ,רעטייוו ןהעג טזָאלעג ךיז טָאה יז ןוא "!ןעטראוו טינ

 ךיז טָאה יז ?ןָאט טלָאזעג יז טָאה סָאװ ןוא .טקוקעגמוא ךיז יז טָאה

 רהיא ףױא ןעטראוו טצעזעגוצ ךיז ןוא טזָאלעגּפארא ךיוא ןיילַא

 .לערעטכעמ
 -לָאּפ טימ ןוא ןעבעגכָאנ טימ ןוא ןעטוג טימ זא ,רימ ןעהעז ַאד |

 עכלעוו דנעגריא ןעדיימסיוא טימ ןוא דניק םוצ םייקכילרהע רענעמַאק
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 א ,ןעגנולדנאה ס'דניק ןיא ןערעטש ןוא "!טינ , ןעיירש ןוא ,ןעטַאבראפ
 ץפיוא ןעמ טלאה ,ןיוש טמוק זומ רעטסנרע .ןא ןעוו ,ךילריטאנ ,ץוח |

 טָא ןעצנאלפוצנייא ךָאנ טננילעג סע ןוא לארטנָאק עטעמַאקלָאפ א דניק

 -נערב ןעצונ טעוװ עכלעוו ,ןיילא דניק ןיא ןעהיצרע ןופ תולעמ עטוג יד
 .רעטעּפש ףיוא טייהשנעמ רעד ןעג

 -םיס עטיירּפשראפ טיירב יוזא רעדייל ,עטמייווצ יד ,טרעקראפ ןוא
 טעידונ -- ,טינ םעטפיס ןייק זיא סָאװ םעטסיס א -- גנוהיצרע ןופ םעט
 ןעצראה רעייז ןיא םע'גרה ןוא רעדניק יד טרעטש ןוא טעשטוקרעד ןוא

 ןוא טרָאװ ס'נערעטלע יד וצ טקעּפסער לעסיב עטסעדנימ סָאד קעווא
 ןייק טלַאה םעטסיס אזא -- ייז וצ ןעיורטוצ לעציּפ סעדעי םעטכינראפ
 ןיירא טלַאפ סע סָאװ ץלא ןעוט ייז ןוא ייז רעביא טינ לארטנָאק םוש

 .ןיירא ץראה ןעגנוי טרעטיבראפ טפָא רהעז ערעייז ןיא

 .הרוש עטשרעטנוא יד

 יד יוװ ,טריצילּפמָאק ױזַא זיא ןעהיצרע רעדניק ןופ ענַארּפ יד
 -כארטַאב יז ןָאק ןעמ .ןיילא טפאשלעזעג רעכילשנעמ רעד ןופ ןענַארּפ
 ןיא שטָאכ ןוא ,ןעטקנוּפדנַאטש ךס א ןופ ,ןעלקניוו ךס א רהעז ןופ ןעט
 ןָאק ,ןעטייקגיניילק רעטנעזיוט ןיירא ןעהעג רעדניק ןופ ןעהיצפיוא םעד
 -לעה עכלעוו ,םיללכ-טנורג עניטכיוו עכילטע ןעלעטשקעווַא טרָאפ ןעמ
 .ןעמייקגיניילק עכאפליפ יד טָא ןיא סיורא ןעפ

 םיִגג :גיטכיר ץנאג טגָאזעג לָאמַא טָאה עכריק עשיליוטאק יד
 ןיש םהיא רהיא טגעמ ךָאנרעד ןוא רחָאי ןעביז זיב דניק סָאד זנוא
 ,טסייה סָאד ".רערעזנוא גיבייא ףיוא ןיוש טביילב רע -- ןעמהענוצ
 טימ ןעמהעננָא קרַאטש יוזא דניק סָאד ךיז טעוו ןערהָאי יד טָא זיב

 .גיבייא ףיוא םהיא ייב ןיוש טביילב סָאד זא ,ערהעל רעשיליוטַאק רעד
 רעזנוא ןיא ןעזייוואוצנָא ךיז טהימאב רימ ןעבָאה תמא םעד טָא

 -דניק זא ,ןעזייוואב וצ טכוזעג ןעבָאה רימ ."רעדניק םורַא, לעטיּפאק
 ןוא ןערהָאי ענייז עלא ןעשנעמ םעד ןעשרעהאב ןעטייהניואוועג טייה
 ןוא ,עגיטכיר יד ןייז ןעלָאז ןעמייהניואוועג יד זא ,ןהעז ןעמ זומ םורָאד
 וצ ךיז דניק ןטימ יו ןענרעל וצ ךיז ּפָא טננעה ןערעטלע יד ןופ/
 "טםייקכייוו, ןייז ןיא ןיירא ןעלָאז ןעכירטש עמוג רָאנ זא ,ןהעגאב
 ,ןעראוועג טניואוועג טוגנ רהָאי 7--6 זיב זיא דניק סָאד ביוא ןוא ,ןיירא
 -ייבעג ערעטייוו יד זא ,ןעטייברא קרַאטש טינ ךָאנרעד ןיוש ןעמ ףראד
 .עטוג א ןעמוקסיורא לָאז רעטקאראכ ןייז ןופ עד

 דניק סָאד ןעניואווענוצנייא זיא ,טגאזעג ןיוש יו ,ךאז עטשרע יד
 ַא טימ .גנאנלוטש ןוא ןעדָאב ,ןעפָאלש ,ןעסע ןיא טייקכילטקניּפ וצ
 רעּפרעק רעד ןוא דניק ןיא ןעצנַאלּפנײא סָאד ןעמ ןַאק ןעליוו ןעקרַאטש
 זומ לכ םדוק זַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע  .גיבייא ףיוא וצ ןיוש ךיז טסַאּפ
 עכילריטַאנ , לעטיּפַאק) ןעטייקשלַאפ ענייק ; ךילריטַאנ ןייז ןעסע סָאד
 יד זַא ,גנאל גונעג ןוא טרעטשוצ טינ ןייַז זומ ןעפָאלש סָאד ; ("זייּפש
 .טנוזעג ןייז ןענַאק ןעלָאז ןעוורענ
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 . ,גנוהיצרע עשילארָאמ א דניק םעד ןעבעג ןעמ ףראד ,סנעטייווצ
 םענעי ןעניל וצ טינ םהיא טניואוועג ןעמ סָאװ טימרעד גידנעביוהנַא
 טימ רימ ןעלקיווטנע קנַאדעג םעד טָא .םהיא ןעשטומ ןוא טנעה יד ףיוא
 גנוהיצרע רעשילארָאמ רעד ןופ טירש ערעטייוו יד .ןעליּפשיײיב ךס א
 יד ןעגירק לָאז ,ןייז גיפליהאב לָאז דניק סָאד זא ,ןהעז ןיא ןעהעטשַאב
 א ןייז וצ טינ ,רעמחיראב א ןייז וצ טינ ,ןייז וצ גיננעהּפָאמוא עבט
 0 .רענגיל

 ןעמ זומ ָאט ,טקניטסניא רענערָאבעג ןייק טינ זיא ןענלָאפ יו ױזַא |

 .וצרעד ןערעוו טניואוועג לָאז רע זַא ,ןעגלָאפ וצ ןענרעל דניק סָאד
 / רעכלעוו ןופ םעטסיס א טימ ןוא ,ןעמוג טימ רָאנ ןעמ ט'לעופ סָאד רעבָא
 ,ךילגעמ טייוו יוו ,ךיוא רימ ןעלקיווטנע סָאד .ןעמערטּפא טינ רָאט ןעמ
 םעד ןעכַאמ ןערעטלע יו ןָא ןעזייוו רימ .ןעליּפשייב ערעזנוא ןיא
 ייז לייוו ,ןעגלָאפ וצ טינ רעדניק יד ןיילא ןענרעל ייז סָאװ ,רעלהעפ

 -אלק טינ, ,"ליטש ןעציזנייא, יו ,ןעראז עכילנעממוא ייז ןופ ןערעדָאפ
 .םייהניואוועג א ייז ייב טרעוו סָאד ןוא טינ ןעגלָאפ רעדניק יד ."ןעּפ
 טינ טקעּפסער ןייק טָאה רע לייוו ,ןעגלָאפ וצ דניק םעד טרעטש ליפ

 ןעמ ,םהיא טשיוטנע ןעמ ,ּפָא םהיא טראנ ןעמ לייוו ,ןערעטלע יד וצ

 .םינ טרָאװ ןייק זיא טרָאװ ס'נערעטלע יד זַא ,םהיא טזייוו

 אי סָאװ ןעּפיצנירּפ יד ןיא ךיז ןעטכארטוצניירא רעווש טינ זיא סע

 -עלהעפ יד ןיא ןעטכארטוצניירַא ךיז רעווש טינ זיא ךיוא ןוא ; ןָאמ וצ

 ןעטלָאװ ןערעטלע ןוא ;ןָאט טינ ןוא ןעדיימסיוא ףראד ןעמ סָאװ ,ןער

 -שימ ַאזַא ןייז וצ ןערעהפיוא לָאז סע זַא ,ןעפלעהטימ ליפ טנָאקעג

 -עווש א ָאד טרָאפ זיא סע ביוא .רעדניק ליפ ןופ ןעמייה יד ןיא שאמ

 / רעווש רָאנ רע זיא ,םהיא ןעלקיווטנע רימ יוװ ,ןאלּפ םעד ןיא טייקגיר

 ןוא ןעטייהניואוועג עטוג דניק ןעטשרע םעד טיג .דניק ןעטשרע םייב

 -ייב יד .געוו ןעטַאלג א ףיוא ןהעג ןיוש ןעלעוו רעדניק עגירעביא יד

 יד טימ ןעפלעהרעטנוא ןיוש ךייא ןעלעוו דניק ןערעמלע ם'נופ ןעליּפש

 -עגוצ ךיוא לייוורעד ןערעוו ןיילַא ןערעטלע יד ןוא רעדניק עגירעביא

 א ןייז וצ ףױא טרעה סע ןוא ןעגנולדנאה עגיטכיר יד וצ םניואוו

 | ,טייקגירעווש
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 .ס לעטיּפאס

 - ןישזריאה סקעס
 -- .19/ .ז ,רעדניק טימ ןעדייר -- .195 .ז ,רעיילש םעד ןעסיירּפָארַא

 ,909 .ז ,(םזינַאנָא ,ןָאשייברויטסעמ) ךיורבסימטסבלעז |

 .רעיילש םעד ןעסיײרּפָארַא
 ןעטקנוּפ עכילטע לעטיּפאק ןעגידרעהירפ ןיא טרהירעגנָא גידנעבַאה |

 םינ טלָאװ עבאנפיוא רעזנוא זא ,רימ ןעלהיפ גנוהיצרע רעדניק ןעגעוו
 טייז ןייא ךָאנ ןעגייוושראפ ןעלָאז רימ ןעוו ,טליפרעד ןעצנאגניא ןעוועג
 | .עלעוסקעס יד :ךילמענ ,ןעבעל ם'דניק ם'נופ

 עלעוסקעס יד טָאה דניק ַא םימ זא ,טדערעגנייא זיא טלעוו רעד ייב
 ךָאנ טפָאלש טקניטסניא רעלעוסקעפ רעד לייוו ,ןָאט וצ טינ רָאג עגַארפ

 רימ ןיא דניק םייב ןָא טשרע טּפַאלק רע זא ,טביולג ןעמ .םהיא ייב |
 -ַאב שנעמ רעגנוי רעד טָא טרעוו ןאד ןוא ,18--14 רהָאי ַא ייב ןיירא
 .תועט רעסיורג א זיא סָאד רעבָא .רעדילג עסיוועג טָאה רע זא ,טסואוו
 יד טימ ןעמַאזוצ ךיז ןעלקיווטנע ןייא ןיא ןעמלאה רעדילג יד טָא
 יז ןעטמלַאה ןערהָאי עטנָאמרעדנעבױא יד ייב זיולב .רעדילג עגירעביא
 .ןערעוו גיטייצ בייב עקַאט ןיוש

 -פיורא טייהנעסיוומוא יד טָאה ןעכאזרוא עשיראטסיה עליפ רעביא
 -נעמ ם'נופ עטסניטכיוו יד טָא ףיוא רעיילש ןעלעקנוט א ןעפראוועג
 טלעגנירעגמורא טשרע זיא רעיילש רעד טא ןוא ;רעדילג ס'נעש
 ןוא סעדנעגעל ןוא ןעגנודליבנייא עשירַאנ ײלרעלַא טימ ןערָאװעג
 סעּפֶע ראפ ארומ ןוא סעקנושארטס יילרעלא טימ ןעראוועג טּפינקראפ
 םיוא ןעגנוגינייּפ ערעגרע ךָאנ ןוא טלעוו רענעי ףיוא ףָארטש רעזייב ַא
 ןימ א טייבראעגסיוא ךיז טָאה ןעכאז עלא יד טָא ןופ זיב ,טלעוו רעד
 ןעבעגעגרעביא ןערעוו עכלעוו ,ןעלהיפעג ענעדיישראפ ןופ רעטנָאלּפ
 .ןעקילגמוא עכילשנעמ ליפ רהעז וצ ןערהיפ ןוא רוד וצ רוד ןופ/

 רערָאלק ןופ וויטקאּפש ןעכאפנייא ן'טימ טקוק ןעמ ןעוו רעבָא
 -אראט רעסיורג אזא םוראוו ,ןעפיירגאב וצ רעווש זיא ,טפאשנעפיוו
 רעדילג יד טָא רעביא טלעוו רעד ןיא ןעראוועג ןעפַאשַאב זיא םַאר
 ; רעדילג עגיטכיוו רהעז עקַאט ןענייז ייז .ערעדנַא יד רעביא טינ ןוא
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 רעד טָא רעבָא ,טקניטסניא ןעניטכעמ א טימ ןעדנובראפ ןענייז יז
 טקניטסניא רעד יו רעגיטכיוו טינ ןוא רעקרַאטש טינ זיא טקניטסניא
 ןעמ .טלעדנאהאב יוזא טינ ןעגָאמ רעד טרעוו ךָאד ןוא ,רעגנוה ןופ
 רעדָא טיור טינ טרעוו ןעמ ,טינ ךיז טמהעש ןעמ ,טינ ךיז מעקשוש
 ןעמ ; ןעגָאמ ןעגעוו טרָאװ ַא סיורא גָאז א טיג ןעמ ןעוו םינּפ ןיא סַאלב
 דניק ַא טהעטש רעמָאט טינ ךיז טיה ןעמ ,רעביא קוק ַא טינ ךיז טיג
 ןענָאמרעד םייב לעגיױא ן'טימ טינ טקניוו ןעמ ; רעטנוא ךיז טרעה ןוא
 | וו .זא ןוא ןעגָאמ םעד

 רעד וצ גנוהיצַאב עלופסינמייהעג ,עטרעיילשראפ אזא סָאװ וצ
 ָאד םינ ןופרעד זיא ,ןעשנעמ עסיורג יד טרהיפ עגארפ רעלעוסקעס
 עגיזָאד יד ןערהירנָא זױלב ָאד ןעליוו רימ .ןעדער וצ ץַאלּפ סָאד
 -יולג סרעהיצרע עגיטנייה יד .רעדניק וצ גנוהיצאב רעד ןיא עגארּפ
 ןעמ ףראד טייהשנעמ רעד ראפ ץעגאל עגיזָאד יד ןערעסעבסיוא זא ,ןעב
 ןעבױהנָא ןעזומ ןערעטלע עטנעגילעטניא .םייהדניק רעד ןיא ןעכױהנַא
 טכעלשעג רעד ןופ ןעזעוו אזא גידנעכַאמ טינ ,גנוהיצרע ס'דניק םעד
 יו ,ךאפנייא רעדילג טכעלשעג יד וצ ךיז ןעהיצַאב ןעזומ ייז ,עגארפ
 סָאד ןוא ;רעּפרעק םדניק ןופ רעדילג ערעדנא וצ ךיז ןעהיצאב ייז-
 .ןעכַאז ערעדנא ףיוא יוװ ךַאפנייא ,ךילריטַאנ ףיוראד ןעקוק טעוװ דניק

 רעדָא ,רעדילג יד טָא ןָא טרהיר רע ןעוו ,דניק סָאד ןעמהעשראפ
 ךוּפיה םוצ דָארג טרהיפ "!דניק גיצומש ,עפ , ;"! ךיז םהעש, : ןעיירש
 יד ןעטלאה ,טגאזעג יװ .ןעלקיווטנע דניק ןיא ליוו ןעמ סָאװ ,םעד ןופ
 עסיוועג ,ןעגנוריּפש עסיוועג דניק םעד ןעביג ןוא ,ןעסקאוו ןיא רעדילג

 -קרעמפיוא סדניק ַא ןעוו ןוא ,ןערהירנָא רעדילג יד רע זומ ,ןעלהיפעג

 רע ןעוו ,ײרעליּפש וצ ןעראוועג טעדנעװעגנָא גימכיר טלָאװ טייקמאז

 ןא ךָאנ טייצ רעד וצ ןעפָאלש ןהעג וצ ןערָאװעג טנערעלעג טלָאװ

 ףָאלש רעד ןעװ ןוא ,טפול רעשירפ רעד ףיוא גָאט ןעמענעגנַא
 ןעגנוגערפיוא ערעדנא ןוא םיטראּפ טימ ןעראוועג טרעטשוצ טינ טלָאװ
 .ןָאטעג טינ טלָאװ ןוא ןעּפָאלשעגנייא דלאב דניק סָאד טלָאװ ,זיוה ןיא

 טנעה ם'דניק םעד ןעדניב ןוא יוזא ןערעטיצ ןערעטלע סָאװ ראפ סָאד

 וצ םרהיפ סָאד זא גידנעבָאה ארומ ,םהיא ןעגינייּפ ןוא םיפ ןוא

 | .טביולגעגנייא ףימ יוזא זיא ןעמ יוװ ,תעגושמ

 ?ןעבעל טמוק ןענַאװ ןופ :ןעגערפ ןָא ןיוש טביוה דניק א ןעוו

 -ייוושראפ טינ סָאד ןעמ רָאט ָאט ?ןעמוקעג זיא ןיילא רע ןענאוו ןופ

 .טכארבעג םהיא טָאה רָאטקָאד רעד זא ,ןעלהעצרעד םהיא רעדא ןעג

 רעדָא טעב ץרעטנוא ןענופעג םהיא טָאה ןעמ רעדָא ,לעצנער ןיא

 םינ זיא סָאד .םהיא ןופ ןעּפעשטוצּפָא ךיז יבא ,לעמיוב א רעטנוא

 חמ ס'דניק םעד .ןעגיל רעדעי יו ,ךילרהעפעג רָאנ ,שירַאנ רָאנ

 ןוא ךיז טקיטש ןעמ זא דלאב טקרעמאב ןוא טשרָאּפ רע ןוא טסקאוו

 ןייז .ךיז טעקשוש ןעמ ןוא ךיז טמעשראפ ןעמ ,ךיז טקירד ןעמ

 ןעמאמ רעד ןופ ןָאק רע ןעוו ןוא ;טקעוװעגפיוא טרעוו טייקגירעגיינ

 יד טימ ךיז רֶע טעקשוש ָאט ,ןערעוו רהאוועג טינ ןעטַאט רעדָא
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 ןעשיווצ ןוא ,רע יו רהעמ טינ ךיוא ןעסייוו עכלעוו ,סאג ןיא םירבח
 -היפ עכלעוו ,סעירָאעט עטהערדוצ ןעריובעג ןערעוו הרבח רעד טא
 ןעקעוו ןוא תוחומ יד ןיא סרעטנָאלּפ עטנַאמרעדנעביױא יד טָא וצ ןער
 .ןעלהיפעג עטנוזעג ןוא ענייר ןייק טינ רָאג ייז ייב

 / חמ ס'דניק א ןיא עגאל יד טָא זיא טקנוּפדנַאטש ןעלארָאמ א ןופ
 ןעסאהראפ רעדניק עלופלהיפעג זא טפערמ טפָא .עכילקערש ַא טושּפ
 וצ ,שטמייטס .ןעטירקָאּפיה םלא ןערעטלע ערעייז ןערהָאי עסיוועג ייב
 רעמנעזיוט ייז ןעביג ןוא "?!עפ, ,"!טינ רָאט ןעמ, :ייז ןעיירש ייז
 יז ןעומ ןיילַא ןוא "גיצומש, זיא סע זא ןעשינערעהוצנָא עמייהעג
 | | !ַָאי סָאד

 וצ טםרהיפעג ןיוש טייהשנעמ יד טָאה גנוהיצַאב עשלאפ אזַא טָא
 טנירק .ב .צ ,לעגניא סָאד יו ,םעדכָאנ .תורצ ענעדיישראפ טימ גרעב
 ט'םס'ראפ ןיוש זיא חומ ןייז ןוא ,סעיזַאטנַאפ עטחערדוצ סאג ןיא ןיוש
 םוצ גנוטכַארַאפ רעפָאװ ,ןעלעטשרָאפ טכייל ךיז ןעמ ןָאק ,ץומש טימ
 ,טינ קפס ןייק זיא סע .ןעצראה ןייז ןיא טלעקיווטנע טרעוו סע לעדיימ
 ,גנאל יוזא טייחכיילנמוא עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנַאקע ם'יורפ רעד זא
 ,עדנערעדינרעד עטשרע יד טָא וצ ןעקנאדראפ וצ טאהעג ןעמ טָאה
 עגנוי רָאג יד ןיא ךעלגניא יד עכלעוו טימ ןעלהיפעג עדנעטכאראפ
 ,"ןעגידניזפ םעד טָא וצ גוצַאב ןיא ןעמונעגנָא ךיז ןעבָאה ןערהָאי
 .לעדיימ םעד-- -- שפנ "ןעגיצומש

 ןעגני םעד ראפ רהאפעג ןוא קילגמוא רעטסערג רעד רעבָא
 םהיא ןעזָאלרעד ןערעטלע יד סָאװ ,םעד ןיא טהעטשַאב ,ןיילא לעגניא
 עגולק ןייק גידנעבָאה טינ .סַאג ןיא עטפניקסיוא ןעּפעש וצ ףוס םוצ זיב
 םעד ןעניפעגסיוא ייז ןופ גידנענָאק טינ ,ןערעטלע ןופ טפאשרערהיפ
 יוזא םהיא טריסערעטניא עכלעוו ,גנוניישרע רעד ןעגעוו תמא םענייר
 סָאװ ןופ ןוא ,םולפנייא ם'םירבח יד רעטנוא רע טביילבראפ ,קרַאטש
 ץנַאג רע טדער ,זיוה זיא ןָאט וצ םּפיּפ א וליפא ןעטָאכראפ זיא םחיא
 | ,סאנ ןיא ייז טימ יירפ

 רע ןעוו ,ןעבעל ןייז ןיא טנעמַאמ רעטסגיטכיוו רעד טמוק טָא ןוא
 סָאד -- גנוניישרע ץיינ א רָאג ןעקרעמַאב וצ ןָא גנילצולּפ טביוה
 טרעוו ,טניטשרעד טרעוו דניק סָאד .ךילייל ן'פיוא ןעצירּפשסױרַא
 יז :ןעלהעצרעד טינ סָאד רע ןָאק ןעמַאמ-עטַאט רעד ; ןעקָארשרעד
 ,(184 לעטעלב) ןופרעד טדערעג טינ לָאמ ןייק םהיא טימ ךָאד ןעבָאה
 ,השוב רעשלאפ רעד רעביא .וצרעד טגימרעפעגוצ טינ לָאמ ןייק םהיא
 דער, ;"!עפ, ןץטימ ליומ סָאד םהיא ןעכאמראפ ןעגידנעטש םעד טימ
 .ךיז ןופ טרעטייזורעד םהיא ךָאד ייז ןעבָאה *!ןעכאז עגיצומש ןייק טינ

 -רעד ןוא תוצע ילעב ענייז וצ רע טפיול רעטניומשרעד א ָאט
 עדנעסיוומוא יד ןוא ,ןעפָארטעג טָאה םהיא טימ סָאװ ,ייז טלהעצ |

 םירגאב רעגימכיר ןייק ָאטינ ךיוא ךָאד זיא סע ןעמעוו ייב ,ךעלגניא
 זומ רע זא ,ןיירא רעיוא ןיא ןיירא םהיא ןעקשוש ,סניוזא זיא סָאד סָאװ
 טָא ןוא .ןעניז ןופ ּפָארַא רע טעוו ,טינ ביוא ,יורפ א וצ ןעפיול ךיילג
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 ןענייז ןוא םנעבעל עגנוי עליפ טנורנּפָא ןיא ןעלאפעגניירא ןענייז יוזא
 ,ןעטייהקנארק עשירענעוו ןופ שינרעטַאמ ףיוא ןעראוועג טּפשמ'ראפ
 יױרפ עגנידרעטעּפש ערעייז ןיא ךָאנרעד ךָאנ ןעניבייאראפ ייז עכלעוו
 ןעבָאה רעפּפא ענעלאפעג ךעבענ יד טָא ןופ עגינייוו רָאנ .רעדניק ןוא

 .םימ טלעוו רעד ןיא ןײלַא ןעביילב וצ םומ ןעשילַארָאמ ןעסיורג םעד
 רעגידלושמוא ןא ייב ןעבעל םעד ןעטסיווראפ טינ ןוא קילגמוא רעייז
 ,רעדניק ןוא יורפ

 -ראפ יוזא רעדייל זיא ןעמייהנארק עשירענעוו טימ ענַאל יד טָא
 סעּפע ןהעז ןוא ןעקוקמוא טזומעג ךיז טָאה טפאשלעזעג יד זא ,טיײרּפש
 װָא סדראָאב , יד ,"ָארויב ןישזדיאה ?אישָאס , יד ןוא ,וצרעד ןָאט
 יילרעלא ןעטיירּפשראפ ןעהעז "טלעה ווװָא דראָאב , יד ןוא "ןָאשייקוידע
 / .עגארפ טכעלשעג רעד ןעגעוו ןעטפנוקסיוא
 ןענייז טלעוו רעצנאג רעד רעביא סרעהיצרע עכילטפאשנעסיוו = |
 ןעכיירגרעד טינ ןעמ ןָאק טייקנייר עשילארָאמ זא ,סולש םוצ ןעמוקעג
 טימ ןוא תומזג עשלאפ טימ ,ןעמהעשראפ ן'טימ ,ןעטָאבראפ טימ
 רומַאנ יד ןעוו טייצ רעד ייב ןוא .דניק םייב רענייצ יד ןעדערראפ
 ןיוש זיא ןאד ,טייקנימעט רעסיוועג רעד וצ עקַאט ןיוש םהיא טקעוו
 .רעהירפ דניק ץטימ ןעבױהנָא ףראד ןעמ :קעווא טייוו וצ עטכישעג יד
 -עגלא רעדניק ןענרעל וצ גיטכיוו זיא סע זא ,טביולג ןעמ יוו יוזא ןוא
 יו ,טנוזעג סָאד ןעטיה וצ יוו ייז ןענרעל וצ ,ה .ד ,ענעיגיח עניימ
 רעדילג עלא ןופ גנוקריוו יד ןהעטשראפ וצ ,טכוזדניווש ןעדיימוצסיוא
 עלעוסקעפ רעדניק ןענרעל וצ גיטכיוו זיא ,ייז ןעביולג.יוזא ,רעּפרעק ןופ
 מָא ןופ עבאנפיוא יד ןהעטשראפ יוזא דארנ ןעלָאז ייז םוא ,ענעיגיה
 מינ ,-אפרעד ןוא .ייז וצ ןעהיצאב וצ ךיז יו ןעסיוו ןוא רעדילג יד
 יד ןהעטשרַאפ רעדניק יד ןעלעוו ,רעטסניפ רעד ןיא גידנעשזדנָאלב
 .געוו רעייז ןעגניײלַאב סָאװ ןערהאפעג

 ןעמ ןַעוװ זא ,ןחעטשראפ וצ ןעבױהנָא םורַאד ןעזומ ןערעטלע יד
 "גיצומש , ןוא "עפ, ןופ ןעלהיפעג יד דניק ןיא טינ רָאנ טלעקיווטנע
 -רעננאווש ןעגעוו טייחנעזעוונא ןייז ןיא ןעפָא ץנאג טדער ןעמ ןוא
 לָאז רע זא עקַאט טהעז ןעמ ןוא ,דניק א ןעבָאה ןעגעוו .ב .צ טפאש
 ס'עמאמ רעד רעטנוא טמיראווענסיוא טרעוו דניק סָאד זא ,ןעפסיוו
 יזא טרעוו רע ןוא ,סעעדיא עשלאפ ןייק טינ םהיא ןעמ טינג ,ןעצראה
 .טינ םעד ןיא סעסואימ ןייק רָאג טהעז רע זא ,וצרעד טניואוועג

 ענארפ עכילדיימסיואמוא יד ןיוש טמוק סע ןעוו ,רעטעּפש ןוא
 יד ךאפנייא יוזא דארג םהיא ןעמ טלהעצרעד ,עלָאר ס'נעטאט ם'נופ
 םהיא נידנעגנערב ,ןעבעל ןופ גנוניישרע רעד ןופ טירש ערעטייוו
 "אב םיוועג ןיוש טָאה דניק סָאד עכלעוו ,רוטַאנ רעד ןופ ןעליּפשייב |

 ףרָאד א ןיא ןעניואוו וצ קילג סָאד טָאה רע ןעוו טּפיוהרעביא ,טקרעמ

 ענארפ רעד טָא ףיוא טקוקענ ןָא בױהנָא ןופ גידנעבָאה ןוא ; (ירטנוָאק)
 ערעדנא ףיוא טקוקעג טָאה רע יוו סערעטניא ןעכילניואוועג םעד טימ
 ןיילא ןעבָאה ןערעטלע יד זא ,ךילריטַאנ טסייה סָאד ןוא ,ןעגנוניישרע
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 ןוא ןעטָאבראפ ערעייז םימ טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןעניוצענוצ טינ
 םוש ןהָא ךיוא ףיוראד דניק סָאד טקוק ָאט ,/גיצומש , ןעיירש רעייז
 -'ךַאפ טינ טרעוו המשנ יד ןוא ; טייקנירעגיינ רעניירמוא ,רעטנוזעגמוא
 טימ ןעפָא ןעדער ןַאק רע ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עגיצומש ןייק טימ ט'םס
 .רעּפרעק ןופ רעדילנ ערעדנַא ןופ ייז טימ טדער רע יוװ ,ןערעטלע יד
 ץנארפ טכעלשעג רעד ףיױא קוקסיוא ןעכילריטאנ אזא טימ דניק א
 מרעה רע סָאװ ץומש םעד ןעגעג רעצנאּפ א טימ יוו טקעדאב ןיוש זיא
 זיא רע ןוא ,ייז טינ ןוא ךָאד רע טסייוו תמא םעד לייוו ,םירבח יד ןופ
 | .םעד ןיא ץומש ןהעז וצ טניואוועג טינ

 יזא ןוא גנוהיצרע רעדניק רעד ןיא ןעטעטירָאטױא עסיורג
 ןייק ןעלקיווטנע וצ טינ וליפא דניק םייב קרַאטש ןעטַאר עטנערעלעג
 -טעקַאנ טהעז רע רהעמ סָאװ .רעּפרעק םוצ גוצאב ןיא השוב ןופ ןמיס
 ןעקעוופיוא ןוא עלָאר א ןעליפש סָאד טעוװ רעגינייוו ץלַא ,טייק
 ןֶָא זייוודניק ןופ ןעלָאז ךעלרעדירב ןוא ךעלרעטסעווש .טייקגירעגיינ
 ןייק .ךיוא ןערעטלע יד ןעהעז ךילגעמ טייוו יו ןוא ,טעקַאנ ןעהעז ךיז
 ןעמ רעגינייוו סָאװ ןוא ,ָאטינ רעּפרעק ןעכילשנעמ ןיא זיא ןעטערקעס
 ןימ רעדנא ןא םעּפע טימ םוא ךיז ןעמ טקוק רעגינייוו ץלא ,טלאהאב
 יי .להיפעג

 בלאה ןהענוצמורא ץדָאמ יד טוג יוזא עקַאט זיא ראפרעד טָא
 טהעז ןוא טניואוועגוצ טרעוו גיוא םָאד .םי ןופ סעגערב יד ףיוא טעקַאנ
 רעּפרעק רעכילשנעמ רעד .טינ םעד ןיא סעדנעלאפפיוא םוש ןייק ןיוש
 יד יו ,םהיא ןעילוטראפ ןוא ןעטלַאהַאב ןוא ,דלָאג יו ,ןהעש זיא
 א רַאנ זיא םואימ .ןעכערבראפ רעשיראנ א זיא ,ןעליוו סעקאמורּפ
 טגנעה ךיוב רעד ןעוו ,טעפ וצ זיא רע ןעוו ,רעּפרעק רעטעקַאנ בלאה
 טכייל ןעמ ןָאק סָאד רעבָא ,ּפא ךיז ןעגייל ץלַאמש ןעשטיינק ןוא ּפארַא
 - .ןעסע ליפוצ טינ ןוא ,ןעסע גיטכיר טימ ןעדיימסיוא

 רעד ןופ טסנוק קימש א זיא רעּפרעק רעכילשנעמ רעד רעבָא
 -רעד ןעדנובראפ טינ זיא ןעטכארטַאב וצ םהיא דניז ןייק ןוא רוטַאנ
 ,השוב ןופ להיפעג ןעשלאפ םעד טָא טכארבעג ןעבָאה רעדיילק יד .טימ
 .םייקגירעגיינ יד אקוד טצייר סָאד ,טקעדראפ ןעמ סָאװ סָאד לייוו

 ןענרעל סָאד ,רעדניק יד ןעהיצרע וצ ןעדָאטעמ עטרעסעבראפ ןוא
 טייצ רעד טימ סיוועג טעוו (רעּפרעק ןעגעוו ענעיגיה) ןישזדיַאה םקעס
 | .ןעבעל ןעכילשנעמ םעד ןופ תורצ ךס א ןעמארקעווא

 .רעדניק יד טימ ןעדייר
 -קעס רעד ןופ ןעדער ןעבױהנָא הירפ ראפ ןעמ זומ רעדניק טימ

 -עטלע עגולק ןעזומ לעגניא םעד זיא ,לעדיימ םעד יא .עגארפ רעלעוס
 עלעוסקעס סָאד זיא גידניז טינ ןוא ,גיצומש טינ זא ןעלהעצרעד ןער
 ,קילגמוא וצ טגנערב סע רעבַא .רַאברעדנואוו ןוא ןחעש רָאנ ,ןעבעל
 | .ןעבעל ןיא הירפ וצ ןערחיפ וצ ןָא סע טביוה ןעמ ןעוו

 ןענייז רהָאי 21 רַאפ זא ,ןעלהעצרעד ייז ןעמ ףרַאד ,סנעטשרע
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 -עג ןעצנאג ןיא טינ ךָאנ רעטכעלשעג עדייב ייב רעדילג-רעבעג יד
 סע טלָאװ ,דניק א ןעפערט לָאז סע בוא ןוא ,גיטייצ ןוא טקרַאטש
 | .ןייז וצ ףראד סע יוװ ,טנוזעג יוזא טינ ןעמוקעגסיורא

 המשנ רעד ןיא ףימט ןעצירקניירא עגנוי יד ןעמ זומ ,סנעטייווצ
 -- ןעבעל םוצ ןעניטרעפוצ ןיילַא רעהירפ ךיז ןעזומ ייז זַא ,ןיירא
 עקאט ןוא ןערעוו טלעקיווטנע ןוא ןענעײלנָא ךיז ,ןערידוטש ,ןענרעל
 .רהָאי עכילמע יירפ ןייז

 רעדניק ןיא ןעקעוו ןפוא ןעטסכילדניירפ ן'פיוא ןעמ ףראד ,סנעטירד
 ערעייז וצ ןעטכילפ עטסנרע רהעז ןעבָאה ייז זא ,ןייזמסואוואב םעד
 ןעמוק ןעלָאז רעדניק יד זא ,ןהעז םוראד ןעזומ ןוא ,רעדניק עגיטפנוקוצ
 סָאװ ,ןעשינעקישנָא םלא טינ ןוא תונתמ עטשניוועג םלא רָאנ ייז וצ
 יד ןעבעג טינ םוראד ייז ןענָאק ייז ןוא ,ןערעטלע יד ןעפאלקשראפ
 / םָא ייב םאזגנאל ןעמ זומ םוראד ןוא .גנולדנאהאב ןוא עגעלפ עגיטכיר
 א ,רעטקאראכ ןופ טיײקרַאטש ןימ א ןעטייבראסיוא ןעשנעמ עגנוי יד
 .ןעבעל ןעלעוסקעס ןעהירפדוצ א ןעגעג (עיציביהניא) גנוטלאהּפא ןימ

 רעד ןיא טייבראעגסיוא ןערעוו טכייל ןָאק גנוטלאהּפָא ןימ א
 ןעדיא ןעמורפ ןיא ןעראוועג טייבראעגסיוא זיא יז יו דארג ,דנעגוי
 םהיא ייב רָאנ ,ןעסיורד ןיא טינ זיא שטייב יד .תופרט ןעסע ןעגעג
 רעדייא ,רעננוה ראפ ןעברַאטש טשרעביל טעוװ רע ןוא ,המשנ רעד ןיא
 .םינ רָאמ ןעמ זא טביולג רע סָאװ ןעסע

 ךיז ןעטלאהּפא זא ,ארומ רעטדערעגנייא רעד טגנאלאבנָא סָאװ ןוא
 יד ןופ םיריױטקַאד עסיורג סָאד ןעבָאה ,טייל עגנוי ראפ ךילרהעפעג זיא
 -ץגּפָא ךיױא ןעטאמש עטנינייאראפ יד ןופ סנָאשייאיסאסא לאקידעמ
 -גיהעפ ּפָאק יד ןעוו ,ןענרעל ןופ ןערהָאי יד ןיא טּפיוהרעביא .טנעקייל

 רעּפרעק רעד טכיורבראפ ,ייז ןעגָאז ,טגנערטשעגננא ןענייז ןעטייק
 -ָארּפ וצ ףיוא ןעגנאנעג טלָאװ סָאװ ,עיגרענע עגיזָאד יד חמ ן'ראפ
 ןערילראפ וצ ןליפא טייצ לעקימש א ןוא ,ןעטפאז עלעוסקעס ןעריצוד
 .רעּפרעק ן'ראפ רהאפעג עניילק א ךיוא זיא ןעטפאז יד

 רוטַארעטיל ךס ַא סיורא טינ טפאשלעזעג ןישזדייה לעשוָאס יד
 -ידעמ ענינייא ןופ ןעגנוניימ ָאד ןעריטיצ רימ .ענַארפ רעד טָא ןענעוו
 -םיזקע סָאװ ,ןעפירנַאב עשלאפ ענינייא ןענעוו ןעטעטירָאטױא עשיניצ
 .ענַארפ רעלעוסקעס רעד וצ נוצאב ןיא ןערימ

 + ןהאשזד ןופ ישזדאלָאיזיפ ווװָא רָאסעּפָארּפ ,לעוַאה .ה םאיליוו .רד
 -ניא ייוצ יד :סָאד טא רעפעגנוא טגָאז ,טעטיזרעווינוא סניקּפָאה
 נימכעמ ןוא קראטמש עדייב ןענייז טכעלשעג ןוא רעגנוה ןופ ןעטקניטס
 -רעטנוא רעסיורג א ןארַאפ זיא סע רעבָא .רעּפרעק ןענידעבעל ןיא
 טביירמ סָאװ ,שטייב ס'רוטאנ רעד זיא רעננוה : ייז ןעשיווצ דייש
 סָאװ ,ןעבעל סָאד ןעמלאהוצפיוא םוא ,ןעסע ןעכוז וצ רעּפרעק םעד
 "עג גידנעטש ןערעוו רעּפרעק ןופ ןעלעצ יד ןעדייס ,ןהעגנָא טינ ןָאק

 .טזייּפשעג ,טעמרָאק
 זיא ,טקניטסניא (סקעס) טכעלשעג רעד ,טקניטסניא רעטייווצ רעד
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 טָא ןהָא ;ןימ םעד ןעגיבייאראפ ןצ היח יד טביירט סָאװ ,שטייב יד
 -ניא רעד טָא רעבָא .ןעגנאגעגרעטנוא ןימ רעד טלָאװ שטייב רעד
 עליפ יוװ ,רעּפרעק ןופ טנוזעג םעד טימ ןָאט וצ טינ רָאנ טָאה טקנימס
 | ,"טביולגעגנייא ףיט ןענייז ןעשנעמ

 זַא ,גנודליבנייא יד :סעדנענלַאּפ רהעפענמוא טגָאז רענטקע .רד
 -מוא עלַא רעטנוא רהעגאב ןעלעוסקעס םעד ןעלעטשנעדירפוצ סָאד
 - רָאנ טינ זיא ,טנוזעג ן'ראפ גיטכיוו רהעז זיא סָאד לייוו ,ןעדנעטש
 עטנענילעטניא תמא ייב לעכיימש 8 סיורא טפור סָאד רָאנ זָאלטנורג
 | :רעטייוו טנָאז רע .םיריױטקַאד

 -רַאפ סָאד ןוא ,(סדנעלג) ןעזירד ןענייז רעדילג-ריובעג ס'ןַאמ םעד,
 םינ רָאג ןָאק טייצ לעקיטש 8 ןעזירד יד טָא ןעכיורבעג וצ ןעלהעפ
 -ץעגּפָא טינ ןופרעד ןערעוו ןיײלא ןעזירד יד ןוא רעּפרעק םעד ןעטאש
 ץליפ יוװ ,"טייקכילנעמ , יד ןָא טינ רָאנ ןופרעד ןערעוו ןוא טכאווש
 וצ סא טפָא רהעז טמוק רעּפרעק ןיא ןעזירד ערעדנַא .ןעביולג
 ןוא טכַאװשענּפָא טינ ייז ןערעוו ךָאד ןוא טייקנימעט ןהָא ןעביילב
 ןענייז ,.ב .צ ,טסירב ס'יורפ רעד .טינ ךיוא סָאד טדאש רעּפרעק םעד
 ,ןערהָאי ןהענקעווא ךָאנרעד ןעגעמ ,ןעבָאה דניק א ךָאנ ןוא ,ןעזירד
 ,ןעקריוו וצ ןָא קירוצ ייז ןעביוה טרובעגידניק םעיינ ַא ייב ךָאד ןוא
 .ךלימ גידנעגנערבסיורא ,ןערינָאיצקנופ וצ

 ,ןעקריוו םינ גנַאלךערהָאי ןַאמ א ייב ןעגעמ ןעזירד-ךערערט יד,
 ןעקראמש רעדנַא ןֵא רעדָא רעיורט ןופ טנעמָאמ ןעניסַאּפ ַא ןיא רעבָא
 ייב יוװ דָארנ ,ןערערט טימ ןעפסיג ןָא ןעזירד עגיזָאד יד ןעביוה ץרעמש
 םינרָאג ןעבָאה ,ָאזלַא ,ןעזירד עגיזָאד יד .טּפָא טנייוו סָאװ ,ןעשנעמ 8
 | .טייקגימעטמוא רעד ןופ ןעריולראפ

 ןיא טינ לָאמנייק ןעביילב ןעזירד עלעוצקעפ ס'ןַאמ םעד רעכָא,
 םעד ןיא םינ ייז טכיורבעג ןיילַא רע ןעוו וליּפַא ,גיטעטמוא ןעצנַאג
 ןעמּפַאז יד .ןײלַא סָאד ןיוש טגרָאזרַאפ רומַאנ יד .טקַא ןעלעוצקעס
 -ייווצ ןענייז ,ןעזירד עגיזָאד יד ןופ סיורא ןעמוק סָאװ ,(סנָאשירקעפ)
 -באפ גידנעטש טרעוו טפַאז יד טָא .ןימרעּפס זיא ענייא --- יילרע
 םולב ןיא ןיירא טהעג ןוא ןעסיוו ס'ןַאמ םעד ןהָא רעּפרעק ןיא טריציר
 םימ ןעדנובראפ זיא סָאוו ,טפַאז יד עקַאט זיא סָאד טָא ןוא ; ןיירא
 .-עגנָא ױזַא יד ןוא ןעכירטש עשיטסירעטקאראכ עכילנעמ ם'ןַאמ םעד
 ,טײקרַאטש ?עכילנעמ , ענעפור

 רָאנ ןיוש טמוק (העירז יד) אָאזָאטַאמרעּפס יד ,טפַאז עטייווצ יד, |
 -פיוא רעטקעריד ןהָא וליפא רעבָא .גנוגערפיוא רעלעוצקעפ רעד ייב
 לָאז טפַאז יד םָא זַא ,טנרָאזרַאפ ךיוא ןיוש רוטַאנ יד טָאה גנוגער
 םייצ וצ טייצ ןופ יז טמוק רענעמ עלַאמרָאנ ייב ןוא ,ןערעוו טיירפאב
 זיא סע ןוא ,ךעלייל ץפיוא ןעצירּפשסיורא ן'טימ ,ףָאלש ןיא םיורא
 זַא -- ,רעטייוו רענסקע .רד טגָאז --- ,דשח ןייק ןופ ןמיס ןייק ָאטינ
 ".טכיזניה רעכלעוו דנעגריא ןיא רעּפרעק םעד ןעטַאש לָאז סָאד

 יד ןיא ננודליבנייא עכילרהעפעג יד ןעטכיררַאפ ןצ גידנעשניוו
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 רעד זומ ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא זַא ,סעיזַאטנַאפ סרענעמ עטסרהעמ
 םע טקעמש ,טינ ביוא ,ןערעוו טלעטשעגנעדירפוצ רחעגַאב-טכעלשעג
 וצ ןעסָאלשַאב רענסקע .רד טָאה -- ,רעּפרעק ן'רַאפ קילנמוא טימ
 עטנינייארַאפ יד ןופ םירוטקָאד עטסערג יד רַאפ עגַארפ יד טָא ןעגנערב
 : ,גנוניימ רעייז ןערעה ןוא ןעמַאטש

 טקנעד, :ענַארפנָא ןייז ןעוועג זיא רהעפעגמוא סָאד טָא ןוא
 ַא ךיז ןעטלאהקירוצ זַא ,ןעביולג וצ טנורג ןַארַאפ זיא סע זַא רחיא
 ,רעּפרעק ן'רַאפ ךילדעש זיא טייקגיטעט רעלעוצקעפ ןופ טייצ עסיוועג
 ראנָאז ןעדנעטשמוא עסיוועג רעטנוא טניטכעראב זיא ןַאמ רעד זַא ןוא
 -אב וצ יבַא טנורגּפָא ןיא ןעפרַאװ ךיז ןוא טנוזעג ןייז ןעלעטשוצנייא
 | ? רהעגאב ןעלעוסקעס םעד ןעגידירפ

 ךיױה ןוא ןעמענ עטמהירַאב-לַאנָאיצַאנ טימ םיריױטקָאד 228 ןוא
 -םנעעג ןעבָאה טלעוװ רעשיניצידעמ רעד ןיא סעיצַאטוּפער עדנעהעטש
 ןעטיירּפשראפ ױזַא םעד טָא וצ ָאטינ טנורג ןייק זיא סע ,"ןיינ, : טרעפ
 -רעק ן'ראפ ךילדעש זיא (סנעניטנָאק) ךיז ןעטלאהקירוצ זַא ,ןעביולג
 ."טייקכילנעמ ,, יד ּפָא טכַאװש סע רעדָא ,רעּפ

 | :ךיז ועניפעג םיריױטקָאד עטנָאמרעד יד טָא ןעשיווצ ןוא
 -ײאיסָאסַא לאקידעמ ןעקירעמַא טנעדיזערּפ ,יבָאקאי םחרבא .רד

 / ופ שזדעלאק םעד ןיא ןעטייחקנארק-רעדניק ןופ רָאסעּפָארּפ ,ןָאש
 | | | ; םנָאשזדריוס ןוא םיריױטקָאד

 ,ןיצידעמ ןופ ימעדַאקא קרָאי ןינ טנעדיזערּפ ,קלָאּפ .מ םאיליוו

 | ;שזדעלאק לאקידעמ לענרָאק ןעיד

 שודעלַאק ןיא ןיצידעמ ןופ רָאסעּפָארּפ ,ייווענעשזד רָאדָאיט .רד |

 ;(סעיצארעּפָא ןעכַאמ סָאװ) סנַאשזדריוס ןוא םירױטקָאד ןופ

 - שודעלאק לטקידעמ איריטאמ סוטירעמע רָאסעּפָארּפ ,דדאט .ס .רד |

 | | ; סנָאשזדריוס ןוא םיריוטקָאד ןופ

 .ַאגַאקיש ,סקירטעטסבא לַאקינילק רָאסעּפָארּפ ,סָאראי לעשאר .רד

 | יי ; ןיסידעמ ווװָא שזדעלַאק
 -ידעמ ,ינאלאקיניישזד לאקינילק רַאסעּפָארּפ ,ןעויקעמ ירעמ .רד |

 .וו .זא .א יָאניליא טַאַאטש טעטיסרעווינוא טנעמטראּפעד לאק

 טָאה גנודליבנייא עכילדעש ַא יו ןהעזסיורא ןעמ ןָאק םעד ןופ

 ןוא ,רהַאפעג ןוא קילגמוא טימ גרעב ליפ ױזַא וצ רענעמ טרהיפעג

 | .ךיוא ןעשנעמ עגידלושמוא ערעדנַא ייז טימ ןעמַאזוצ |

 ,שנואוו רעלעוסקעס רעטגנידירפַאבמוא אזַא רָאנ טרהיפ רהאפעג וצ

 -רַאפ ןוא ךיז טזייוואב ןוא ּפָא םיורעד ליפוצ ךיז טלעמש חמ רעד ןעוו

 ףיוא ךיז טרעה ןוא תונויער עגיד'תונמחר ערעטיב ןיא ליפוצ ךיז טפימ

 עיזַאטנַאפ רעד טביולרעד ןוא ןעכַאז ערעדנַא טימ ןעריסערעטניא וצ

 ןעמ ןָאק עגַאל ַאזַא ייב -- עגארפ רעד טָא םורא רַאנ ןעטלַאה וצ ךיז

 סָאװ ,וצרעד  טרהיפעג עקַאט טָאה עגַאל ַאזַא טָא :ןעדײנשּפָא טכעלש

 ,םוג ץנאג ןעסייוו ייז שטָאכ ,ןיירא טנורנּפָא ןיא ךיז ןעגָאי רענעמ

 יייז ראפ טיירגעגנָא ןעהעטש סע ןערהאפעג ערעסַאװ



 201 ןישזדיַאה סקעס

 .ָאטינ ץַאלּפ ןייק ןיוש ץומש ראפ

 ןוא לעדיימ ן'טימ ןוא לעגניא ץטימ קעווא ָאזלַא ךיז טצעז ןעמ
 ס'ירפ םעד ןעגעוו עטכישעג-רוטַאנ לעקיטש א ייז טלהעצרעד ןעמ |

 רוטַאנ יד סאוו ,עירענישַאמ רערַאברעדנואוו רעד טָא ןעגעוו ,רעּפרעק
 .ןעריובעג טרעוו שנעמ רעד ואוו ,רעּפרעק רהיא ןיא טיובעגפיוא טָאה

 יורפ א ייב .ב .צ עכילטַאנַאמ סָאד סָאװ ,רעדניק יד טלהעצרעד ןעמ
 רעד ייב זא ,ןעלהעצרעד וצ ייז ןַא ךילריטַאנ טביוה ןעמ .סניוזא זיא

 ,ךעלעייא עקנישטיּפ ךס א ןעגיל ךיוב ןופ טייז רעקניל ןוא רעטכער
 לעכעייא ןא ךיז טזָאל געט 28 עלא .שנעמ רעד טמוק םע עכלעוו ןופ
 טסייה ,ביוימ ןעיפָאלעפ} ,רהער עסיוועג א ךרוד טהעג ןוא רעטנורא
 .רעמומ רעבעג רעד ןיא ןיירא טמוק ןוא (יז

 טזייּפשעג ,טעמרָאקעג ףראד לעכעייא עקנישטיּפ סָאד טָא רעכָא
 ױזַא רוטאנ יד טָאה .דניק א ןעסקאווסיוא לָאז ןופרעד םוא ןערעוו |

 רעטומ רעבעג רעד ןופ ךעלטנעוו יד ןופ זא ,טלעטשעגנייא גיצנוק
 םָאד ךיז ןיא גידנעבָאה טולב סָאד טָא ןוא ,טולב ןענירסיורא ןָא טביוה
 -רָאק ןיוש ןָאק ,ןעסעגעג טָאה יורפ יד סָאװ ,ןעסע "עטכַאקעגרעביא,
 .דניק סָאד ןעיובפיוא ןוא לעכעייא עקנישטיּפ סָאד טָא ןענעמ

 ןיילא לעכעייא ם'עמאמ רעד זיא דניק א ןערעוו לָאז סע םוא רעכַָא
 לעכעייא ס'עמַאמ רעד ןעוו ,ןערעוו ןאד רָאנ ןָאק דניק א .גונעג טינ
 סעדעי טָאה ראפרעד טָא .העירז ס'נעטַאט ן'טימ ףיונוצ ךיז טמוק
 .ןעמַאמ ַא יא ,ןעטַאט ַא יא דניק

 םינ טָאה לעכעייא ענעמוקעגרעטנורא ס'יורפ רעד ןעוו רעבַא = |
 רעד ןופ טולב סָאד ןיוש ןָאק ,טָאזַאטאמרעּפס ם'נעטַאט םעד ןעגָארקעג
 ןוא סיורא סע טניר ָאט ,דניק ןייק ןעוועדָאהפיוא טינ רעטומ-ריובעג
 ,טגָאזעג יו ,טפערט סָאד טָא ןוא .לעכעייא ם'יורפ רעד סיורא טשַאוו
 .(ןַָאשייאורטסנעמ) "עכילטַאנָאמ , סָאד ןעפור רימ ןוא ,שדוח ןעדעי

 -עה ,תונז רעדָא ,ץומש ןופ ןעקנאדעג ןעגירק דניק א ןָאק יוװ ,ונ
 רעגיצנוק ס'רוטַאנ רעד ןופ תמא םענהעש ראברעדנואוו םעד טָא גידנער
 מייקכילטקניּפ רעד טימ ,שינַאכעמ ,ןיילא טקריוו עכלעוו ,עירענישַאמ
 יד טימ ןעגנורדענכרוד טרעוו דניק סָאד ןעוו ןוא ?רעגייז ןעטוג ַא ןופ
 תיוא ןעראוועג ןערָאבעג ןיילא רע זיא יוזא טָא זא ,ןעלהיפעג ענעבַאהרע
 -יישרע רערַאברעדנואוו רעד טָא ראפ ינק יד ןעגיוב רע זומ ,טלעוו רעד
 -רע טימ דניק סָאד ןָא טליפ דוס ס'רוטַאנ רעד ןעקעדפיוא סָאד .גנונ
 ןופ ןעלהיפעג טימ ןוא רוטַאנ רעד וצ גנורעדנואוואב ןוא גנוניוטש
 -רעדנואוו ס'רוטַאנ רעד ןופ ןירעגערט יד טָא ,יורפ רעד וצ טייקלעדייא
 ןוא ןעשינערעהוצנָא ,ךעלטרעוו עגיצומש ןייק ןוא .עירענישַאמ רערַאב
 מינ ןעצראה ןוא חמ ןייז ןופ ןענָאק הרבח-סאג רעד ןופ ןעטײקבַארג
 טהעז דניק סָאד .רעדנואוו ןוא טייקנייר ןופ להיּפעג םעד ןעגָאלשסיױרא
 ןעסולפנייא עטכעלש ןייק ןוא זיא הרבח יד דנעסיוומוא יו ,דלַאב
 | ,חמשנ ןייז ןע'מס'ראפ טינ ןיוש ןענָאק
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 .(םוינַאנָא ,ןָאשיײיבריטסַאמ) ןעכיורבטסימ-טסבלעז

 ןעלהיפעג עסיוועג רעדניק עטסנעלק יד ןעריּפש ,ןעביוא טגָאזעג יו
 טרָאד ךָאד טהעג ןעסקאוו ןופ סעצָארּפ רעד לייוו ,רעדילג רעבעג יד ןיא
 .רעדניק יד ןָאק טנעה יד טימ ןעּפַאטנָא סָאד ,ןערהירנָא סָאד .ןָא ךיוא
 ענולק .םעד ןהָא ןעסקאוועגסיוא טינ זיא שנעמ ןייק .ןעטָאש טינ רָאג
 -רעד ןעהיצ טינ רָאג טייקמאזקרעמפיוא ם'דניק םעד ןעפראד ןערעטלע
 ,טייקגיטכעלש א זיא םָאד זא ,וצ

 גידעכַאװ ןעדנוטש עצנאג ןעניל וצ סיוא טינ טמוק דניק םעד ןעוו
 ןָאק רע ןוא טגערעגפיוא ןענייז ןעוורענ ענייז לייוו ראפרעד ,טעב ןיא
 ןעגיל גנאל הירפ רעד ןיא םהיא טזָאל ןעמ לייוו רעדָא ,ןעפַאלשניײיַא טינ
 -עננעלעג יס א וצ םהיא ןופ ןעמ טמהענ ,ןָא םהיא טוט ןעמ רעדייא
 ,טייקגימעט יד טָא ןעריציטקארּפ וצ ןעטייה

 םינ ןוא לעקניוו א ןיא ןעציז טביילב דניק א זַא ,טפערט סע ןעוו |
 רהעז סָאד זיא ,גנוגיטפעשאב רעטשניוועגמוא רעד טָא וצ רעביא ךיז
 ןעמ ןעוו ,ןעטסיירמ וצ ךיז ןפוא ס'דניק םעד ,טגָאז םאהט .רד יו ,טפָא |

 ןָאק טפָא רהעז .טכאמעג גירעיורט םהיא ןוא ןעגאלשעגנָא םהיא טָאה
 -אב ץדָאמ יד לייוו ,סָאד טריציטקארּפ דניק א זא ,ןעניפעגסיוא ןעמ
 -רעק םעד ןעבייר ייז ןוא גנע ןייז אקוד ןעלָאז סעקזייח יד זא ,טלהץעפ
 -ענג טינ ןערעוו רעדילג יד טָא סָאװ ןופרעד סָאד טמוק לָאמא ;רעּפ
 ָאד זיא דניק םייב סָאװ ,טפערט לָאמַא ;  ןייר שינעיגיה ןעטלַאה
 .טסע סָאד ןוא רעסַאװ םעד ןיא (דיסע) טייקרעיוז

 טינ דניק סָאד ןעמ ףראד ,ןייז טינ לָאז ךאזרוא יד סָאװ רעבָא
 עלא ןערעטייורעד ףראד ןעמ .ןעגינייּפ טינ ,ןעדניב טינ ,ןענָאלש
 רָאנ ,וצרעד טייקמאזקרעמפיוא ס'דינק םעד גידנעהיצ טינ ,ןעכאזרוא
 ןעסע ,ןעדָאב ,ןעפָאלש ןופ דנַאטשוצ ןעטסעב ןיא ןעטלַאה וצ ןהעז םהיא
 רע טעוו טניטפעשַאב ןייז דניק סָאד לָאז .טרעטשעגמוא ךיז ןעליּפש ןוא
 .ןעטפעשעג עכלעזא ןעבָאה ןעניז ןיא טינ

 ןיא ןיילַא םזינַאנָא רעדָא ,ךיורבסימ-טסבלעז ,ָאזלַא ,טגָאזעג יֹוו |
 זא טזָאלרעד ןעמ ןעוו זא ,םעד ןיא טגיל רהַאפעג יד .ךילרהעפענ טינ

 -ראפ וצ קרַאטש ןָא דניק סָאד טביוה ,טייהניואוועג א ןערעוו לָאז סָאד

 לוקס יד םורעד טגיסעלכאנראפ ןוא ,ןעקנאדעג יד טימ ךיז ןעפיט
 .וו .זא ןוא רעטרעוו ס'רערהעל םוצ וצ םינ ךיז טרעה ,סנָאסעל

 לָאז סָאד זַא ןעטיהרַאּפ וצ רעכָא ,סטכעלש וצ ָאי טרהיפ סָאד טָא
 ,ןערעטלע יד ןופ ּפָא ןעצנאג ןיא טננעה ,טייחניואוועג א ןיא ןיירא טינ

 סָאװ ,םיללכ עכילטע יד טיול ףיוא ןעסאּפ ןערעטלע ןעוו .דניק ןופ טינ
 -לעגער ןיא שיזיפ דניק סָאד ןעטלאה ,ךילמענ ,ןעזיוועגנא ןעבָאה רימ

 ,רעדיילק עמארג ןיא ,טייקנייר רעגנערטש ןיא ,ןעמייהניואוועג עגיסעמ

 טזָאלעגרעביא טינ ,רקיע רעד ,ןוא ,טכיזפיוא ס'רָאטקַאד ןץ'רעטנוא

 . יד ךיוא ןוא ןיילא דניק םעד טימרעד טעוו ָאט ,ןיילא ךיז טימ גנאל

 .תורצ עגיטסיזמוא ךס א ןערעוו טרָאּפשראפ ןערעטלע



 2080 י.י | | יי שיט םייב םיללכ עכילטע

 ,6 לעטיּפַאק

 שיט םייב םיללכ עכילטע
 .שירָאנ רעכיב-טעקיטע יד |

 יו שימ םייב ךיז ןערחיפ ןוא רעכיב טעקיטע יד ןעגלָאּפוצכָאנ
 א ןעגנולשעגנייא טָאה ןעמ ךיילג יו רעדָא ,ןעצלָאמש ףיוא ןעשנעטי
 יד ראפ רָאנ עקַאט ךיז טסאּפ ןוא ,שירַאנ זיא ,(ןישרא) קיטסזדרַאי
 ןעטלאה ךיז ןוא שיט םייב ןהעש ןעציז וצ רעבָא ,סעקינסאּפ-עטסוּפ
 םיראד ןענייז טייקנהעש ןופ םיללכ רָאּפ א .טרעווסנעשניוו זיא ,גיטכיר
 טפָא רחעז עקַאט ןוא ,רענהעש ןעבעל סָאד ןעכַאמ וצ םוא ,ץאלּפ םַא
 | | ,רעמעווקַאב

 .ּפוז םעד ןעשטבעלכ טינ
 רעטייווצ רעד ןעוו ,שימ םייב ןעציזנייא .ב .צ ןעד ןָאק רעוו

 לעסיבא טימ ?ןעּפיל יד טימ טעקַאמשט רעדָא ,ּפוז םעד טעשטבעלכ
 ןעסע ןוא ןופרעד ןעניואוועגּפא טכייל ךיז ןעמ ןָאק טייקמאזקרעמפיוא
 .ליטש

 .ןענהעװעגוצּפָא ךיז טכייל ץנאג
 םהיא ןעמ ףראד ּפוז םעד ןעשטבעלכ ןופ ןענױאוװעגוצּפָא ךיז םוא

 ןוא ,ןעסיגניירא טייחרעלימש רָאנ ,ןיירַא ליומ ןיא ןעהיצניירַא טינ
 ןעמ ןוא לעפעל ץפיוא ליפוצ ןָא טינ טמהענ ןעמ ןעוו טגנילעג סָאדי

 סע זומ ,סע טגנילעג ערעדנא .ןָא רחעמ לעסיבא לעפעל םעד טגיוב
 - .ןעלעוו רָאנ טעוו רהיא יבַא ,ןעגנילעג ךייַא ךיוא

 .ךאורוא יד -- ןעסע סייה

 םייח קרַאמש ןופ טַאטלוזער רעד טּפָא רהעז זיא ןעשטבעלכ סָאד
 לָאז םע זַא ,ןעשטבעלכ ן'טימ סע ןעמ טהיצוצ וויטקניטסניא .ןעסע
 קילנמוא ןעטסערג םעד זא ,ןעקנעדעג ףראד ןעמ רעבָא .רעלהיק ןערעוו
 קרַאטש ןוא םייח וצ ןופ ;ןעפע םייה קרַאטש ןופ לָאמַא ןעמ טגירק
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 (רעסנעק) קַאר א לָאמַא ךיז טלעקיווטנע םייצ עגנַאל א ןעסע טלַאק
 | .ילייוו .רד טגָאז ,ןעגָאמ ןופ ליומ םייב

 .ןעדעי ראפ ,ןהעש ,ךיילג ןעציז

 -.רעלעט ץ'רעביא ןעגנעה טינ ,ךיילג ןעציז וצ ןהעש זיא שימ םייב
 לעסיבַא שטַאכ ןעמ לָאז ,גנוגעוואב עשירימ א ךיוא יוזא זיא ןעסע
 .רעפרעק ןופ גנוטלאה רעכילשנעמ רעביילג א טםימ שרעדנא ןהעזסיוא

 .היח ַא יוװ ןהעזוצסיוא ךיז טיה

 .רעגניפ יד טימ ןעסע סָאד ןעמהענ וצ רעדָא ,טנעה יד טימ ןעּפאכ
 ךיא טנָאמרעד ,לעּפָאג א רעדָא רעסעמ א ףראד ןעמ ואוו טרָאד
 סַאנ טינ ןערָאט רעגניפ יד .היח א ןופ ןעגנוגעוואב יד ןיא קרַאטש
 לעפעל ,ןעלּפָאג טכארטעגסיוא טָאה עיצאזיליוויצ יד .שיט םייב ןערעוו
 - יז ןעכיורבעג וצ ןערעוו וצ טניואוועג טכייל זיא סע ןוא ,סרעסעמ ןוא
 יי - .ןעסע םייב

 .ןעדעי ראפ גניר ןיקּפעני
 גניר ןיקּפענ םענעגייא ןייז ןעבָאה עילימאפ רעד ןיא רעדעי לָאז

 ךיז לָאז ןעמ זַא ױזַא ,ןעסע ץ'כָאנ ןיקּפענ ןייז ןעקעטשוצניירא ףיוא
 /  רענעדיישראפ א ןופ רעדעי ןייז םוראד ןעפראד םגניר יד .ןעשימ טינ

 ץכָאנ .עטסמעווקעב סָאד ןענייז סניקּפענ ענעריּפַאּפ רעבָא ,עמרָאפ

 יי .גונעג גיליב ןענייז ייז .קעװַא ייז ןעמ טפרַאװ ןעסע

 .ךוטשיט סָאד ןייר ןעטלַאה

 -קעווא רעלעט ס'נעדעי ןעבענ ןהעש זיא ,םארג זיא שיט רעד ןעוו

 סָאד ןעמ טלַאה טרָאד .לערעלעט רעטוּפ ןוא טיורב ןיילק א ןעלעטשוצ
 ןופ לאּפּפָא םעד ןוא ךעלקערב יד ןיירא עקאט טפראוו ןעמ ןוא טיורב
 -יוויצ ייב .וו .זא ןוא ךעלרעק ,סינ ןופ ץכעלָאש יו ,ןעסע ןעצנאג םעד
 .ךילגעמ יו ןייר יוזא ךוטשיט סָאד טביילב ןעשנעמ עטריזיל

 .טלעטשעגסיוא ץלַא ןייז לָאז רעהירפ

 ןיוש טהעטש ץלא זיב שיט םוצ ןעצעז טינ לָאמ ןייק ךיז ףראד ןעמ

 ףיוא רעלעט ןעבענ ןוא לעקנעב ןעדעי ראפ רעלעט יד :טרָא ןא ףיוא

 לץּפָאג רעד טייז רעקניל רעד ייב ןוא רעסעמ סָאד טנאה רעטכער רעד

 יצ ,ןיקּפענ רעסייוו א .ךיוא עלעפעל ןיילק א רשפא ןוא לעפעל רעד ןוא

 טיורב ענעטינשעגנא ןיד סָאד .רעלעט ץ'פיוא טגיל ,טנעווייל יצ ,ריּפאַּפ

 םעווקעב ןעהעטש ךעלרעצלעז .שיט ןעטימ ןיא רעלעט א ףיוא טניל

 עכילטע טלַאה .טנַאה רעד טימ ןעגנַאלרעד וצ ייז ןעדעי רַאּפ

 ןערעדנַא םייב רענייא ןעייל ןעפראד טינ לָאז ןעמ זא ,ךעלרעצלעז |

 .שיט קע םוצ טנעהָאנ ןהעטש ןעפרַאד רעלעט יד
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 .לעפעל עגירעביא
 זייּפש יד ןעסינוצוצ ףיוא לעפעל ארטסקע רָאּפ ַא טלאה שיט םייב

 ןעקור טינ לעּפָאג רעדָא לעפעל םענעגייא םעד רָאט ןעמ .ןעדעי ראפ
 ןענייז סָאד .ןעסע עגירעביא עלא רעכלעוו ןופ זייּפש לעסיש רעד ןיא
 .ןעמעלא וצ ןערעהעג ייז ,ןעלפעל עלארטיינ

 . ןענידַאב ןיילַא ךיז

 -מימ יד ראפ םעוקַאב זיא ךיק ןיא ןעסע סָאד טלייטוצ ןעמ ןעוו
 רעד ראפ טייקרעווש א סָאד זיא טּפָא רהעז רעבָא .שימ םורא רעדילג
 ,ןעלסיש ןיא ץלא טגנאלרעד יז ןעוו ָאט .עטסָאבעלאב רעטרעטַאמעגנָא
 רעלארטיינ א טגיל סע רעכלעוו ןיא לעסיש יד ןעביוהפיוא רענייא ףראד
 ןעגנאלרעד ןאד ,עיצראּפ ןייז ןעמענּפארא ךיז רעהירפ ןיילא ןוא לעפעל
 ןייז טגנאלרעד ןוא קלח ןייז פארא ךיז טמהענ רע .לעפיש יד ןכש םעד
 .וו .זא ןוא ,ןכש ןעטייווצ

 .רישעג ךס ַא ןעשַאװ וצ טרָאּפשראפ
 ,לרעלעט רעדנוזאב א ןיא לכאמ ןעדעי ןעגנאלרעד וצ טָאטשנַא

 ןעגישטאלּפ ןעסיורג ןייא ןעדעי ראפ ןעלעטשוצקעווא םעווקעב זיא
 שיילפ לעקיטש סָאד םורא ןוא םורא ןעגיילסיוא טרָאד ןוא רעלעט
 עטכַאקעג סָאד ןאד ,עשאק יד ןאד ,לעּפָאטראק יד ןאד ,ייא סָאד רעדָא
 .ןעשאוו וצ רישעג רעגינעוו .דַאלַאפ ןעיור םעד ןוא םנירג

 .קלח ַא ךיז טמענ רעדעי
 םעווקעב ןוא ןהעש זיא ,טימ רעד ןיא טהעטש רעטוּפ יד ןעוו |

 םענעגייא ןייז ןופ קע ן'פיוא לעקיטש א ןעמהענּפארא ךיז לָאז רעדעי
 ,רעטופ ךָאנ טנאה יד ןעהיצסיוא לָאמעלא ןעפראד טינ ןוא רעלעט

 .ןהעש טינ -- טנאה יד ןעהיצוצסיוא

 סלא טנעכערעג טרעוו ןעשנעמ עטמריזיליוויצ רעבָא עכאפנייא ייב
 ,ןכש םעד טעב ןעמ .שיט ן'רעביא טנאה יד ןעהיצוצסיוא יקסנאיבורג
 .ןעמהענ ליוו ןעמ סָאװ ,ךאז יד ןעגנאלרעד וצ רעטנעהענ זיא רעכלעוו

 .שימ ץפיוא ןהעש טינ ,ךלימ שַאלפ
 םסינ .שיט-סע ן'פיוא ןחעטש טינ לָאמ ןייק ףראד ךלימ שאלפ יד =

 יו דארג זיא סָאד .טגנאלרעד ןוא ןיירא רעשטיּפ א ןיא ךלימ יד םיוא |
 | .שיט ן'יפוא ןענַאטשעג טלָאװ ּפָאט א

 .טייקסואימ א -- ןעצימראקש ןופ ןעסע
 יד ןיא ןעסעטַאקילעד יד ,זעק םעד ,רעטוּפ יד םינ טגנַאלרעד

 ץגיטכיר יד ןיא םיורא רעהירפ ייז טגייל .ירעסָארג רעד ןופ ךעלריּפאּפ
 | ,שיט םוצ טגנַאלרעד ןוא םילכ
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 .ננודליבנייַא עשירַאנ ַא

 םינ ןעמ רָאט םסגיכלימ ךָאנ זא ,גנודליבנייא עשיראנ א זיא סע

 טרעוו סגיכלימ סָאד .וװ .זא ןוא ןעצנאראמ יוװ ,ןעטכורפ ןייק ןעסע
 סָאד ןעוו ןוא ןעגָאמ ןופ ןעטפאז ערעיוז יד ןופ ןענורעג יוו ייס דלַאב
 ןעוו .ןעטינשעגּפָא טכעלש רימ ןעטלָאװ ןערָאװעג ןענורעג טינ טלָאװ
 וצ טונ רעמיא זיא ,טײצלָאמ םייב ןָא ליפוצ טינ ךיז ןיא טּפָאמש ןעמ
 יו ,ןעמכורפ ערעיוז יד טּפיוהרעביא ,טכורפ רעיור א טימ ןעסייבראפ
 ןיילא ןענייז עכלעוו ,סענאנאב טינ רעבָא ,.וו .זא ןוא ,לעּפע ,ןעצנארַאמ

 יז ןיא ןאראפ לַאמכָארק ליפ רהעז .טיורב יו ,ןעסע ןַא

 .שיט םייב רעסאוו

 -ראנ) רעשטיּפ םענרעזעלנ א ןעגנאלרעד וצ ןעהש זיא שימ םוצ
 ןיר 8 ןהעטש ףרַאד דעלעט ןעדעי רַאפ ןוא רעסַאװ טימ (קעשונ
 .קנורט א ךָאנ ןעפיול טינ ןעמ ףראד ,זָאלג

 .(טייקש'הירב) יסנעשיפע קיטש סיורג א

 א ןיא רעלעט עלא ןופ סיוא טראש ,שיט ןופ ןעמהענּפארא םייב
 רעד ףיוא םיורג רעייז טול ,רעלעט יד קעווא טלעטש ,עלעסיש ףימ
 סנייא ןוא ןיהא סנייא טינ ,גיטכיר רעבליז סָאד קעווא טגעל ,ץַאט
 .ןעשאוו רישעג סָאד ףראד ןעמ ואוו ,טרָאד קעווא טגָארמ ןוא ,רעהא
 טָא ןוא וצ טרעק ,ךוטשיט ן'טימ טקעדַאב ,שיט םעד וצ דלאב טמַאר
 .ןייר רעמיצ סָאד זיא

 .יסנעשיפע זיא תוחוכ יד ןעבָאה ןעניז ןיא

 טלאה .רעדנוזאב ןעגנאלרעד וצ ןעדעי קירוצ ןוא ןיהַא טינ טפיול
 "ראפ ,חכ ןוא ןאּפש טרָאּפשראפ ןוא ץַאט עסיורג א טנאה רעד וצ
  .לָאמַא ףיוא ןעכאז ךס א גידנעמחענ

 .ןַאט סָאד זומ ליױמ ןיא ץכעייּפש סָאד

 רומַאנ יד .עװַאק רעדָא יימ טימ ןעסע סָאד פארא טינ טקנעווש
 -פיוא עסיוועג 8 טָאה עכלעוו ,ליומ ןיא ץכעייּפש ןעבעגעג וצרעד טָאה
 ם'נופ ןעזירד יד .ןעסיב םענעגנולשעגּפָארַא ן'טימ ןעליפרעד וצ עבַא;נ
 קעװַא ייז ייב טבור ןעמ ןעוו גנולענק א ןהָא ןעביילב ץכעייּפש
 לַאמכָארק רעד ןוא ,טכַאװשעגּפָא ןערעוו ייז ןוא עבַאגפיוא רעייז
 ןעבָאה לַאמכָארק זומ טּפיױהרעביא .טעיידרַאפ םוג טינ טרעוו
 טביולג םוראד עקַאט טָא .ץכעייּפש ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןילעיימ םעד
 + םָאד "ןעלָאמוצ , טוג רהעז ןוא םאזננאל רהעז ןעייק זומ ןעמ זא ,ןעמ
 .לאמכָארק ךעלציּפ עלא ןעגנירדכרוד לָאז ןילעייט רעד זא ,ןעסע
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 .ךיק ןיא טריינשוצ
 ןעגנאלרעד וצ ףוע ןא רעדָא שיילפ קימש סיורג א טָאה ןעמ ןעוו

 -סיוא ייז ,ךעלטפער ןעדיינשוצנָא ךיק ןיא םעווקעב רחעז זיא ,שיט םוצ
 טרָאּפשראפ ;ןעגנאלרעד ייז ןוא קאסימולאּפ ןעסייה א ףיוא ןענייל
 רשפא ךָאנ ןוא ןעדיינשוצ םעד טימ ךיז ןעלננאר וצ שיט םייב ןעמ

 .ךוטשיט ענייר סָאד ןעצירּפשראפ

 .ןהעש ןוא גיליב

 ,טםײצלָאמ ץכָאנ קיעק ןוא עוואק רעדָא ייט יד ןעגנאלרעד םייב
 רעטוּפ יד ,טיורב סָאד ,רעלעט עלא שיט ןופ ןעמארוצקעווא ןהעש זיא
 ןעראשּפארא "לעצעמ ךעלקערב, םעד טימ ןאד ,ךעלרעצלעז יד ןוא

 ועדעי ראפ ןאד ןוא ךוטשיט םענייר א גידנעזָאלרעביא ,ךעלקערב עלַא
 רעדָא ןעװעזָאר ,םענירג ןופ לערעלעט םענרעזעלג א ןעלעטשקעווא
 -ילָאק יד .קיעק לעקיטש סָאד ןעגנאלרעד ייז ףיוא ןוא רילָאק םעניורב
 ?םָאד טסָאק סָאװ ןוא שיט םוצ טייקנהעש א וצ ןעבינ זָאלנ ם'נופ ןער
 .עטסנהעש סָאד זיא ,סעקצַאצ םוש ןחָא ,זָאלג ערָאלק יד
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 טימ ךיז ףיוא ןעקוק
 ןעניוא ם'מענעי

 .209 .ז ? וצ ךיז טסַאּפ ןעמעוו וצ רעוו --- ,208 ,ז ,ןעסַאּפוצוצ ךיז טכילפ ַא
 .211 .ז ,רענייק זיא רענייא --- ,209 ,ז ,? ןעקעטש םעד ןעטלַאה לָאז רעוו --
 ---,215 .ז ,ןערעינַאמ עטונ -- .212 ,ז ,סיוא ךיז טקירד גנוטכַארַאפ יד יו ---

 ,גנונעװַאב עטוג ַא -- ,918 .ז ,טייהנעדיישעב --- ,914 .ז ,ןָאטכָאנ געמ ןעמ
 ןעכַאמ -- ,218 ,ז ,רעדליב ייווצ --- .216 .ז ,טייק'סואימ קיטש א --- ,216 .ז

 ,218 .ז ,קיטש ע'סואימ

 ..ןעסאּפוצוצ ךיז טכילפ א

 ךיז טָאה רע ןעדייס ,זיא גירהעג יוװ ןהעזסיוא ליוו שנעמ רעדעי
 ,ןא טינ ראג ןיוש םהיא טהעגנ סע ןוא טזָאלענּפארא ןעצנאנניא ןיוש
 יו ,ןעשנעמ ןעלאמרָאנ א רעבָא .םהיא ןופ ןעטכארט ערעדנא סָאװ
 סע לייוו ,עלא יװ ןָאטעגנא ןייז וצ ךיז טסולג ,ןייז טינ לָאז רע טסנרע
 -רעסיוא ם'ניא םהאנסיוא ןייק זא ,רוטַאנ רעד ןיא סעּפע ןיוש טניל
 ךיז ןעלָאז ןעשנעמ זא ,טינ ליוו ןעמ .ןייז טינ ןעמ ליוו ןהעזסיוא ןעכיל
 ,םואימ זיא שובלמ רעד יוו ןעקוקכָאנ לעכיימש א טימ ןוא ןעלעטשּפָא
 יד ןעסיירפיוא טינ םענעי ייב ליוו ןעמ .שידָאמ-טלא רעדָא ,גיצומש
 עטפָא יד ןופ טינ ןעטלאה סָאװ ,ןעשנעמ וליפא .ןעגָאז וצ יוזא ,ןעגיוא
 טינ טרָאפ ןענוומסעדנופ ןעהעטש ,עדָאמ רעד ןופ ןעננוטייברעביא
 יד טימ ןעלטיימ טינ יי ףיא לָאז ןעמ םוא ,רהיא ןופ ּפָא קרַאטש
 -ראפ ןעקוקסיוא טינ ןעלָאז ייז ןוא ןעכאל טינ ייז ןופ לָאז ןעמ ,רעגניפ
 | ,ללכ רעד יו ,שרעדנא ,ןעדייש

 ןייק ןייז טםינ ךױא שנעמ א ףראד ןעכאז ערעסיוא ערעדנא טימ
 וצ ןעהיצ טינ לָאז רע םוא ,ללכ ןעכילטפַאשניימעג םעד ןופ םהאנסיוא
 ןוא .טייהנעדיישראפ ןייז טימ טייקמאזקרעמפיוא עגירעביא ןייק ךיז
 טינ ןעגיוא ןייק ןעשנעמ םעד ףיוא לָאז ןעמ זא ,םעד בילוצ טָא עקַאמ

 טימ רָאנ טינ ,ןעסאּפוצ ךיז ךילגעמ יו טייוו יוזא רֶע ףראד ,ןעפראוו
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 -פיוא ןוא ןערעינַאמ יד טימ ,ךיז ןעמחענַאב םעד טימ רָאנ ,רעדיילק יד
 רע ואוו םרָא םעד ןופ ללכ םעד וצ ןעסאּפוצ ךיז ףראד רע .גנורהיפ
 ,גידנעטש ףיוא טצעזאב ךיז טָאה רע ואוו ,טּפיוהרעביא ,טניואווי

 מימרעד ,ןָא ךיז טנערב ּפָאט א סָאװ טימ , :לעטרעוו סָאד שטָאכ
 -ראפ ןעטייהניואוועג עשרעדניק עלא זא עקַאמ טגייצ ,"רע טקעמש
 ןעקראטש א טָאה שנעמ א ןעוו ךָאד .ןעשנעמ םייב ןיוש ןעביילב
 ןָאמ טרָאפ סָאד רע ןָאק ,ייז ןופ ענינייא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ שנואוו
 ןיא םינ טרָאפ ךיז טסאּפ לעטרעוו סָאד ןוא .דארנ ןעסיוועג א זיב
 זיא "טייקטנערבעגנָא יד ןעוו ,טּפױהרעביא ,ןעשנעמ א וצ ןעצנַאג
 .רעטקאראכ ןעכילרעסיוא ןא ןופ זיולב

 ךיז טימ ןעבָאה דנאל ןעזיד ןיא ןעמנארגימע עטסרהעמ יד שטָאכ
 ענענַאטשענּפא ערעייז ןופ סעקמעטסיּפ ןוא ןערעינאמ יד טכארבעגטימ
 וצ ןעסאּפוצ ךיז רהָאי עכילטע ןופ ךשמ ןיא טרָאפ ייז ןענָאק ,רעדנעל
 םעוו סע עכלעוו ןעשיווצ ,רעניואוונייא ענעריובעג יד ןופ הביבס רעד
 א זיא סָאד ןוא .ןעבעל עצנַאג סָאד ןעביילברַאפ וצ ןעמוקסיוא רשפא
 ,ןָאט וצ טכילפ

 ? וצ ךיז טסַאּפ ןעמעוו וצ רעוו
 וצ עלעקּפוק עניילק סָאד טינ ךיז טסַאּפ ,ןעמונעג ןיירא ךות ןיא

 יד וצ וצ גידנעטש ךיז טסַאּפ ןומח רעד ,טרעקראפ רָאנ ,ללכ םוצ
 רעקנעד עלעקּפוק ןיילק א ןופ ןעגנואיושנא עשיפָאזָאליפ ןוא ןעקנאדעג
 ןעטייקכילמעווקאב ץעלא וצ ןעטכארט עכלעוו ,טיילסטפאשנעסיוו ןוא
 ןעגנירד ןעקנאדעג ערעייז .רערהיפ-ןעקנאדעג יד ןענייז ןוא ,ןעבעל ןופ
 ;ךָאנ ייז טהעג םלוע רעסיורג רעד ןוא ;ןעבעל ןיא ןיירא זייווכעלסיב
 -ייצרעביא יד טימ רעדָא ,ןעקנעד ן'טימ ללכ םעד ןָאטכָאנ םוראד ןוא
 ערעדנא ןיא רעבָא .םערגארּפ םעד ןעלעטשּפא ןעסייהעג טלָאװ ,ןעגנוג
 ,טכער זיא ,ןעגנוגייצרעביא םימ ןָאט וצ טינ ןעבָאה סָאװ ,ןעכאז
 קלח א ןערעוו ןוא םלוע םעד ןהעגוצכָאנ גידלושמוא ןוא םעווקעב רהעז
 ןעדיישראפ גידנעביילב טינ ,םעקוװעשטסיּפ עלַא טימ עקַאט ,םהיא ןופ
 | ,םהיא ןופ

 ? ןעקעטש םעד ןעטלאה לָאז רעוו
 לָאמַא טָאה ווארגָאב רעביירש רעשיסור-שידיא רעטמהיראב רעד

 רעד שטָאכ לָאז ,ןערעוו ןעגָאלשעג ָאי ןיוש ףראד ןעמ ןעוו זַא ,טגָאזעג
 םינ טרָאפ טוט סע -- םענעגייא ןא ןופ טנאה רעד ןיא ןייז ןעקעטש
 זנוא ליוו ןעמ זא ,טקאפ רעד : ןערַאנ ךיז רימ ןעלָאז סָאװ .חעוו יוזא
 רימ ןעוו ,זיוה גנידרָאב רענאקירעמא ןייק ןיא ןעזָאלניירא טינ ןעדיא
 - םינ זיא ,םי ןופ ןעגערב ףיוא ,גרעב יד ןיא ,ירטנוָאק רעד ןיא ןערהאפ
 -עגנייא ךיז ןעבָאה עגינייא יו ,םזימימעסיטנא ןופ ןמיס א לָאמ עלא
 -ראפ ךיז ןעבַאה רימ זא ןמיס א טושּפ סָאד זיא טּפָא רהעז .טדער
 ךיז וצ ןעהיצ רימ ןוא ,הביבס רעיינ רעזנוא וצ ןעסאּפוצוצ טלהעפ

 -אמ ענעדיישראפ ערעזנוא םימ טייקמאזקרעמפיוא עמהענעגנאמוא יד |
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 ןהעזסיוא םעניימעגלא רעזנוא טימ ,גנורהיפפיוא רעזנוא טימ ,ןערעינ
 ,סעקמעטסיּפ ןוא

 ןעקעטש םעד ןעמהענ וצ ךיז רימ ןעביולרעד ,ענעגייא ןא גידנעייז
 וצ רָאנ ,ןָאמ וצ העוו טינ ,שנואוו ןעטסנרע ן'טימ ןיירא טנעה יד ןיא
 רעדעי סָאװ ,ןיילא ךיז וצ שינעדנעלבראפ יד ןעסיירוצּפארא ןעפלעה
 ןעטשרעביוא ןראפ ךיז נידנעמלאה ,טגָאמראפ עיצאנ עדעי ,שנעמ'

 ךיז ןיא רעלהעפ םוש ןייק ןעהעז גידנעלעוו טינ ןוא ,לעסיוטש ם'נופ
 ןעוו ,טכערעגמוא גידנעטש זיא רענעי רָאנ זא ,גידנעביולג ןוא ,ןיילא
 .זנוא ןעגעג ןערעלהעפ סיוא טצעז רע

 ,קיטירק יד טָא טנידראפ קלָאפ עשידיא עצנאג סָאד טינ ,ךילריטַאנ
 ,ןעזײװנָא ָאד ןעליוו רימ עכלעוו ןוא ,ןעדיא יד ןעבעגעג טרעוו סָאװ
 ןַאמ טכארט ןעטוג א ןוא "ךיז ןעניימ ךיז ןעלהיפ סָאװ יד, ןעלָאז רעבָא
 "העפ ןערעסעבוצסיוא רעווש וצ טינ לָאמ ןייק זיא סע .םעד ןעגעוו
 .ןָאמ וצ סָאד טסעפ ךיז טסילשאב ןעמ יבא ,ןערעל

 עשידיא ערעדנא טימ ןעמאזוצ ןענַאטשעגנייא לָאמַא ןענייז ןיילא רימ
 ,ןפוא םוצ טקוקעגוצ ךיז ןוא זיוה גנידרָאב רענאקירעמא ןא ןיא ןעיורפ
 .טלעקיווטנע םאזגנאל ךיז טָאה סרעדרָאב עשידיא וצ ננוטכאראפ יד יו

 רעבָא ,ןעוועג סָאד ןענייז ןעיורפ עשידיא עטסכילביל ,עטסנייפ יד
 ןעוװעג טינ ייז ייב זיא ,לוקס א ןיא טגירק ןעמ סָאװ ןילּפיצסיד ןייק
 ,ייז ןעבָאה סָאד ,ךיז ןעמ טרהיפ דנאל ןיא יוװ ןעקוקוצ ךיז ןיילא ןוא
 יד ןוא ייז ןעשיווצ טסארטנַאק רעד ןוא .ןַאמ וצ טלהעפראפ ,רעדייל
 א ןעוועג זיא רעדניק ערעייז ןוא ןעיורפ רענאקירעמא עגירעביא

 | .רעפיורג

 -ָאמיק יד ןיא טסעפקערב וצ ןעמוקסיורא ייז ןענעלפ ,םנעטשרע
 טָאה זה גנידרָאב סָאד .טייצ רענימטכיר רעד וצ ןעטלעז ןוא סענ
 -- גָאטימ וצ .ייז ףיוא גידנעטראוו ,םיימרעװַא ןעטייברא טפראדעג
 -רעד .טכאנראפ ףיוא טשרע ךיז ייז ןעגעלפ ךיז ןָאטנָא .עגיבלעז סָאד
 -םיוא גָאט ןעצנַאג ַא זיוח ןופ סקָאמעה יד ,סעשטרָאּפ יד ןעבָאה לייוו
 ןעשנעמ יד ןעוו ,סיוא טהעז זיוה א יווװ ,גידעכָאװ ,ענדוקסאּפ ןהעזעג
 ,גנוריצ א רעדָא זיא ,שנעמ רעד .סערדנָאילש יו םורא ןעהעגנ רהיא ןיא
 ןייז טלאה רע יו רָאנ ךיז טדנעוועג סע ,זיוה ןיא טייקסואימ א רעדָא
 .ןָאזרעּפ

 ןופ עטסרהעמ יד ןעבָאה ,שיט םייב ןעסעזעג זיא ןעמ ןעוו ,רעטייוו
 -נעביילק ,ןעסיב ןעטסעב םעד טּפאכעגסיוא גידנעמש ןעיורפ עשידיא יד
 ,טכורפ יד ,סנרָאקטיװס יד ,םלָאר יד טנעה יד טימ גידנעּפַאט ןוא גיד
 .ןעמאזוצ עלא ראפ לעסיש רעסיורג א ןיא טננאלרעד טָאה ןעמ עכלעוו
 עכילטע יד רעדָא ,לעּפע לעציּפ ערעסערג סָאד ףערמאב א ראפ סָאװ
 טינ ןעיורפ יד טָא ךיז ןעבָאה ,טאהעג ןעבָאה ןרָאקטיוװס ךעלדנערעק
 ןוא שיטסיאָאגע ןוא סואימ יו רעבָא ,ןָאט וצ טכארט ַא טלעטשענּפָא

 ראפ סָאװ ןוא .ןעלעטשראפ ןיוש ךיז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא סָאד ךילניילק
 ! רעדניקי יד ראפ ןעוועג זיא סָאד ליּפשייב ַא
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 ףייז יד ואוו ,רעמיצ דָאב ןיא ןָאטענּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ןוא
 טעּפָאילראפ גידנעטש ןיסייב-שאוו רעד ,טצומשאפ ןעוועג גידנעטש זיא
 ןעכילסעה םעד ןופ טסייג רעד .ןעלעטשוצרָאפ רעווש רָאג ךיז זיא

 -עג טיירב ץנַאג טרָאד טָאה ??סע םרַא ןעמעוװה :קורדסיוא |
 ,ןעטייווצ ם'נופ ןָאט וצ טכַארט ַא זַא ,רָאלק ןעוועג זיא םע .טשרעה
 ןעמ .ןעגעלעג טינ חאּפ רעקניל רעד ןיא ןליּפַא ןעמעוו ייב ןעמלעז זיא
 ןעמוק טעװ סָאװ ןעטייווצ םעד טימ טנעכערעג טינ רָאג ךיז טָאה
 טיִּמ ,ךָאד ןוא ,טייקכילמהענעגנַאמוא יד טָא ןעניפעג טעוו ןוא רעטעּפש
 יי | סָאד ןעמ םיחראפ שיוו ןייא

 רעדָא רעשט-נניקאר םעד ןעּפאכראפ ןופ ןיוש טדער רעוו ןוא ,ונ
 זיב ןעמאמ רעד ראפ ןעטיהוצּפָא םהיא דניק םעד ןעגאזנָא ןוא קאמעה
 רעטמייוצ א ףראד רעמָאמ ךיז גידנעגראז טינ ,ןעמוק קירוצ טעוו יז
 רע ןעוו ,טייהנעגעלעג רעד טָא ףיוא ןיוש טרַאװ ןוא ןעצעזוצ ךיוא ךיז
 א ןיא טליּפשענּפא ךיז טָאה םזיאָאנע אזא ? ןעגידיילסיוא ךיז טעוו
 יד ןעגָאלש ,ןערעגארג ,ןעלמוט ,ןעיירש ןוא ,ונ .ןעטייקגיניילק ךס
 ןופ -- ,לארטנָאק-טסבלעז םוש ןהָא ,לוק א ףיוא ןעלדיז ייז ןוא ,רעדניק
 | .םינ עדער ןייק ןיוש ךָאד זיא םעד טָא

 םיטאבעלאב רענאקירעמא יד טרענרעעג ןעטסרהעממא טָאה סָאװ
 ןופ ,סעשטראּפ יד ףיוא ןערעגארג ,ןעגניז ,ןעציז טעּפש סָאד ןעוועג זיא
 "םיַאטדונ , א ןעבָאה וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,סעקינרימאק עשידיא יד
 ףירגאב רעדנא ןא ןעבָאה רענאקירעמא יד .,הורּפָא ןא טשרמולכ ןוא
 ןעהעג ןעמחאנסיוא גינייוו רהעז טימ .הורּפָא ןוא ?םיַאט דוג, א ןופ
 גידנעטש ןענייז ןוא ,הירפ ףיוא ןעחעטש ןוא ,הירפ ראפ ןעפָאלש ייז
 -רעד םינ ,ןעמייצלָאמ עגירעביא יד וצ ןוא טסעפקערב וצ טייצ ןיא
 גידנעהיצ טינ ,טייצ ם'מענעי גידנערעטשוצ טינ ,םענייק גידנעשטוק
 זא ,רעדנואוו א ןעד סָאד זיא ןוא .טייקמאזקרעמפיוא סמענעי ךיז וצ
 ןעטייווצ ץכָאנ רענייא ןענייז סעקינרימאק רענאקירעמא עגירעביא יד
 ןעטייווצ ץפיוא ןעסָאלשאב טָאה זיוה גנידרָאב סָאד ןוא ,ןעּפָאלטנא
 ,ענייר ,ערעטנעגילעטניא יד ? ןעזָאלניירא טינ ןעדיא ןייק ןיוש ןָאזעפ
 ןעגָארט ןוא ןהעטשסיוא אזלא ןעזומ ןעדיא דנאל םוצ עטסאּפעגוצ ןוא
 -אבמוא עגינייא סָאװ ,ןעמָאנ ןעטכעלש ןוא טָאקיָאב םעד טָא ךיז ףיוא
 ,ָאי .טכאזרואראפ ןיילא ןעבָאה קלָאפ רעזנוא ןופ רעדילגטימ עטכארט
 -קע רעכלעוו ,םזיטימעסיטנַא םעד ןעגידלושַאב וצ טכייל ץנַאג זיא םע
 -ימנא רעד ,דארג ןעכיוה א זיב ,טריטסיזקע ָאד .טינ ָאד טריטסיז
 עגינייא ךילריטַאנ ןוא "םזיא'נירג ,-יטנא רעד ,"םזיא'ןענַאטשעגּפָא,
 לארשי ינב עגיסעלכאנ עטסעּפאגוצ טינ ,ענענַאטשעגּפא ערעזנוא ןופ
 ןעצנאג ם'נופ ןעדָאש םוצ ךיז ףיוא טכארבעג ןיילא סָאד ןעבָאה
 ,קלָאפ ןעשידיא

 .רענייק זיא רענייא |
 ךיז ראפ ןעגירק טפראדעג ןיילא טלָאװ רענייא רעדעי ןעוו

 ,טסימ סָאד ןעמהענראפ ןיילא ךַאנ ןוא ןעסאג יד ןעגינייר ןיילא ,רעסאוו
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 ןיילא ,רעדניק יד ראפ רערהעל ןעגניד ןיילא ,הפרש ןייז ןעשעל ןיילא
 ןייז ןעגראזאב ןיילא ,סאג ןייז ןעטכיילאב ןיילא ,קראּפ א ןעכאמ ךיז
 !טאהעג ןעטלָאװ רימ טדָאטש עגיד'הרצ א ראפ סָאװ ,יא ,שזדעבראג
 יד ייב ןעוועג זיא ןיימעגלא ןיא ןעבעל סָאד יוו ,גיד'חרצ יוזא עקַאט

 ןוא ןעדייל ליפיוזא ןענַאטשעגסױא ןענייז עכלעוו ,תורוד ענעננאגראפ |
 ןוא גנודליב ןהָא ןעבילבעג ,רעטסניפ רעד ןיא ,ץומש ןיא ןענעלעג ןענייז
 יו ,גנעגרעטנוא ןוא תופגמ יילרעלא טימ ןעוועג טנאקאב טפא ןענייז
 גונעג ןאראפ ךָאנ ןענייז טנייה .גאלּפ עצראווש יד ןוא םערעילָאכ .ב .צ
 סָאד ןוא .דאל א ףיוא ןיוש רימ ןענעז ןעטכיזניה ליפ ןיא רעבא ,קעלש
 טדָאטש רעד ןעבעגעגרעביא ןעבָאה רימ טניז ןעבױהעגנָא ךיז טָאה
 ענייר ;סָאמ רעדנעגינעג א ןיא ןוא רעסאוו ענייר ןעלעטשוצוצ זנוא
 ןוא םירָא ןעוועטַאר ןוא ןעהילפוצ ןעמוק עכלעוו ,רעשעל-רעייפ ,ןעסַאג
 ךלימ יד זא ךילגעמ טייוו יוו ףיוא טסַאּפ טדָאמש יד ; ךיילנוצ ךייר
 ןוא ,םלוקס טימ רעדניק ערעזנוא טגרָאזראפ יז ;שינעיגיה ןייז לָאז
 ,רעדניק רַאפ רעצעלּפ-ליּפש טימ סקרַאּפ גונעג טינ ךָאנ םיג יז שטָאכ
 ןוא .ןעוועג לַאמא זיא סע יו ,טלעוו א רקפח טינ טרָאּפ ןיוש ךָאד זיא
 רערעסעב א טדָאטש יד טרָאפ ךָאד זיא ,גנוטכיילאב טננאלאבנא סָאוװ
 .ןעוועג ןעטלָאװ ןיילא רימ יוװ ,ןופרעד רעגרָאזראפ

 טייוו ןיוש ןענייז רימ רעבָא ,ןעמָאקלופ טינ ךָאנ זיא ךאז ןייק = |

 ןעדעי ףיוא טכילפ יד טניל םוראד ןוא ,געוװו ןעגיטכיר ן'פיוא קעווא

 זיא עכלעוו ,טייברא רהיא ןיא ןערעטש וצ םינ טדָאמש רעד רעגריב

 טפרַאװ ןעמ ,ןעסַאנ יד ןיא ןָא טצומש ןעמ ןעוו רעכָא .הבוטל ןעמעלַא

 ןעמ ןוא ךעלמיוב יד טכערבוצ ןעמ ,רעטסנעפ יד ךרוד שזדעבראג

 -רעייא ,ןעריּפאּפ טימ קראּפ םעד טקעדאב ןעמ ןוא ,זָארג סָאד טערטוצ |

 ףיוא ןוא ללכ םעד תורצ ןָא ןעמ טוט ָאמ ,ךעלדנייב-רעניה ,ץכעלַאש

 .טריזיליוויצ רהעמ ענירעביא יד ןופ גנוטכַארַאפ ַא ןעמ טננערב ךיז

 | | | .ןעשנעמ עדנעבעל

 .סיוא ךיז טקירד ננוטכארַאפ יד יו

 עדמערפ ליפ יוזא ָאטינ ןענייז טלעוו רעד ףיוא דנאל ןייק ןיא

 ןוא .דנאלרעטַאפ םעיינ רעזנוא ןיא ,זנוא ייב ,ָאד יוִו .,רערעדנאוונייא

 ,שרעדנא רעדייל זיא יז ןוא ,שרעדנא לעסיבא עגאל יד ָאד זיא םוראד

 ףױא ךס ַא רהעז טגיל דלוש יד לייוו ,ןייז טפרַאדעג טלָאװ יז יו

 -עגּפא ןופ ןעמוק עכלעוו ,ןעטנארגימע יד .ןיילא רערעדנאוונייא זנוא

 םָאד טָאה ןערעינאמ ןייק ןוא גנודליב ןייק ואוו ,רעדנעל ענענַאטש

 טימ טײקנענַאטשעגּפא רעייז רעדייל ןעגנערב ,ןעבעגעג טינ ייז דנאל

 "ייה רעייז טרָאפ ייז ןעצעז ,גידנעטכעדראפ טינ וליפא ןוא ,ּפארא ךיז

 ןענייז ָאד זא ,טקאפ ץטימ טינ ראג ךיז ןענעכער ןוא םיגחנמ עשימי

 א ןערהיפ ןוא ,געוו ןעטריזיליוויצ ץפיוא קעווא טייוו ןעשנעמ יד ןיוש

 ןוא ןייר ןַאטעגנָא ןעהעג ;ןעסיורד ןיא יא ,זיוה ןיא יא ,ןעבעל ןייר

 -עביא טייקנייר וצ ןעבערטש ןוא ,לעגענ יד ,טנעה יד גיטכיצ ןעטלָאה
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 ןייק ןעפראוונָא טינ ,ןייר ןעטלאה וצ ךיז רעדניק יד ןענרעל ייז .לאר
 -רעד טינ ,לוקס א ןופ טנעוו יד ןעקשטאּפראפ טינ ,ןעסאג יד ןיא ץומש
 ,ןעסאג יד ןיא זעװעמַארַארַאט טינ ןוא ןעלמוט טינ ןוא םענעי ןעשטוק
 .טכַאניײב טעּפש זיב

 םינ ןעטנַארגימיא יד ןופ לייט רעסיורג א ךיז טרהיפ ,רעדייל ,רעבָא
 יד ןיא טלאה ןעמ סָאװ :ךוּפיה רעד דארג ראפ טמוק ייז ייב .יוזא
 ןעמ ןוא טמארַארַאט ןעמ ,םיפ יד רעטנוא ךיילג ןעמ טפראוו ,טנעה
 -- םינוק יד ןוא גיצומש ןענייז ןעטיילק יד .ןעסאג יד ןיא טרעדליּפ
 -ומש ױזַא טָא ןעפיוקנייא זיוה ןופ גידנעפילסױרַא ,רעגרע ךָאנ טּפָא
 ןעניצומש ן'טימ ,זיוה ןיא ןעוויוא םייב ןענַאטשענ ןענייז ייז יוו ,גיצ
 ןעד זיא'ס ?זיא סָאװ, ;"?סע טרַא ןעמעוו, ,רעטעווס ןוא ךוטרַאפ
 - ןעהילפ ,ןיירא טנאה רעד ןיא קישָאק םעד גידנעּפַאכ ,"? בוט םוי טנייה
 .טימ ךָאנ רשפא ןוא ,טנעה עצראווש טימ ,טרעביושוצ ירעסָארג ןיא יז
 וצ החינ זיא םינוק עכלעזַא רַאפ ןוא .ךיוא םינּפ ןעטרימשרַאפ ַא
 א -- טיילק ןוא בצק םייב ןערעדעפ ןיא ינק יד רעביא זיב ןהעטש

 -ָאמ א לעסיבא שטָאכ טָאה סָאװ ,םענייא ןעדעי ּפָא טלעקע סָאװ דליב |
 .ענעיגיה ןופ ףירגאב א ןוא טסייג םענרעד

 דנאל ןיא ָאד רעניואוונייא עכלעזא סאוו ,רעדנואוו א ןעד זיא ,ונ
 מרָאד טשרעה סע ואוו ,ןעדנעגעג ענייר יד ןופ ןעסַאלשעגסױא ןערעוו
 ןענייז עקַאט םעד בילוצ טָא ? ייז ןעגעג טָאקיַאב רעמוטש ,רעליטש ַא
 -העוו א זיא סע ןוא ,ןעסַאג עשינעילַאטיא ,ןעסַאג עשיליױּפ ןַארַאפ ָאד
 טסיירט רעניילק א .ןעסַאג עשידיא ךיוא ,ןעצעזוצוצ ,ןעצרַאה ןיא גָאט
 .ךיוא ןענָאיצאנ ערעדנא ףיוא ןעטַאקיָאב ןעריטסיזקע סע סאוו ,סָאד זיא
 גהנמ רעד יו יוזא ןערהיפ ךיז ןעבױהנָא טפראדעג ןעטלָאװ ןעדיא רימ
 ןעלטייט ןעפראד טינ זנוא ףיוא לאז ןעמ זא יוזא ,דנאל םעד טָא ןיא זיא
 וצ ןעסאּפוצוצ ךיז גיהעפ זיא דיא רעד .ןעמהאנסיוא סלא רעגניפ ן'טימ
 ,עמַאמ יד ןוא ,טייקמאזקרעמּפיוא לעסיבַא רַאנ ףרַאד ןעמ ,הביבס רעד
 .וצרעד ןירעזייווגעוו עטשרע יד ןייז ףרַאד ,יורפ יד

 .ןערעינַאמ עטונ
 וצ .גיהור ןוא ליטש ןעדער וצ זיא דנַאל םעד טָא ןופ גהנמ רעד

 - טימ ןעפרַאװ יו ,רעּפרעק ןופ רעדילג יד טימ טינ ןוא ליומ ן'טימ ןעדער
 רעניואוונייא עגיה יד ןופ בור רעד .ןעלסקַא יד טימ ןעיצ ןוא טנעה יד
 ,רַאק רעד ןיא ןכש םעד ןעשטוקרעד וצ טכערמוא רַאפ םע ןעטלַאה
 .ןעיירש רעדָא ןעדער ךיוה טימ ןיירט רעדָא

 וצ ױזַא ךיז ללכ םעד שנעמ רעטריזיליוויצ ַא טלַאה טּפיוהרעביא
 ןופ רעטנעצ רעד ןערעוו טינ לָאז רע זַא ,ערעדנא ןעשיווצ ןעטלַאה
 ,ךיז ףיוא ןעקילב סמענעי ןעהיצ טינ ןוא ,טייקמאזקרעמפיוא סנעדעי

 .ןערעינַאמ עטוג
 זיא סָאד זא ,רעדעי טנייה ןיוש טסייוו טלעג םמענעי ןעּפַאכרַאפ וצ

 -רַאּפ וצ ןַאמלעדע ןא ןייז עקַאט ןיוש ףרַאד ןעמ רעבָא .ןעכערברַאפ ַא
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 -ראפ א ךיוא זיא ,טייקכילמעווקַאב םמענעי ןעּפַאכוצסױא זַא ,ןחעמש |
 רעדָא ,רַאק רעד ןיא ןיירַא ליּפשייב םוצ ,טמוק שנעמ א ןעוו .ןעכערב
 8 ןופ טייקכילמעװקַאב יד םהיא ףיוא טרַאװ סע זַא טניפעג ןוא ,ןיירמ
 -וצניירַא ןעמייוצ א רַאפ רעבָא ,קילג ןייז סָאד זיא ץַאלּפ ןעגידעל
 טעיּפסַאּפ רעטשרע רעד רעדייא לעקנעב סָאד ןעּפַאכוצסױא ןוא ןעפיול
 ןעּפַאכסױא טסייה סָאד ,לעדע טינ רָאג ןיוש זיא ןעצעזוצקעווַא ךָאנ ךיז
 .םייקכילמעװקַאב ןייז םענעי ןופ

 .טייקטריזיליוויצ ןופ ןערעינַאמ

 טהעטש רעכלעוו ,ןעשנעמ ּפיט םעד טרעדנואווַאב טינ טָאה רעוו
 -רָאנ ,סָאד ןעּפַאכרַאפ דלַאב טינ טּפיול ןוא ראק רעטקַאּפעג רעד ןיא
 טהעטש רעמָאט םורַא ךיז טקוק רע רָאנ ,ץַאלּפ עטגידיילעגסיוא ,סָאװ
 טדערענּפָא ןיוש ךָאד זיא סע ?ץַאלּפ סָאד ךיוא ליוו סָאװ ,רעטייווצ ַא
 ,ןעכַאװש ַא רַאפ ,ןעטלַא ןַא רַאפ ץַאלּפ סָאד ןעזָאל טעוװ שנעמ ַאזַא זַא
 רַאפ ךיוא ץַאלּפ סָאד טזָאל רע רעבָא ,דניק ַא רַאפ ןוא יורפ ַא רַאפ
 רע ןעוו ךילניילק טלהיפעג טלָאװ רע .ןערעטנעהָאנ םעד ,ןעטייווצ םעד
 ץעגינייא .ךיז רַאפ ץיַאלּפ סָאד ןעּפַאכסױא ןוא זָאל א ןעבעג ךיז טלָאװ
 .הדמ ענהעש אזא טָא ןענרעל טפרַאדעג ךיז ןעטלָאװ ןעשנעמ

 - .ןערעינאמ ענהעש ןייק טינ
 ןייל רעד ןיא ןהעטש ןופ הדמ יד םָא טרעוו דנַאל רעזנוא ןיא ָאד

 סָאד זיא רעטעּפש .לוקס רעד ןיא ךָאנ רעדניק יד ןיא טצנַאלפעגנייא
 ךיז ןעשנעמ ַא רַאפ שילַארָאממוא רהעז זיא סע .טייהניואוועג ַא ןיוש |

 םָאד .רעהירפ רעצעלּפ עכילטע טימ ,עיניל רעד ןיא ןעּפוטשוצנײרַא
 רעייט רשפא זיא עכלעוו ,טייצ ןייז ןערַאנסױא ןעטייווצ ַא ייב טסייה
 | ,זנוא יוו ױזַא ,םהיא

 .ןערעינַאמ עטוג ןייק טינ

 א טסייה ,םענעי וצ טיײצלָאמ ַא וצ ,גניטימ ַא וצ טעּפש ןעמוק וצ
 ,ןעטרַאװ ףרַאד ץלַא .טייקכילמעוװקַאב סמענעי ןעגעג סנעכערבראפ ךמ
 טימ עדער ןייז ןענידנע רשפא ןוא טעּפש ןעבױהנָא זומ רענדער רעד
 ןעפרַאד ,ןעטייצלָאמ יד ייב .ךיז רַאפ טייקכילמעווקַאבמוא רעפיורג
 ןיא סע ,טרָאװ ןייא טימ .גידנעטראו ,ןערעגנוה ערעדנַא רשפא'

 ם'נופ ןהעגסױרַא טינ ןוא םענעי ןופ ןָאמ וצ טכַארט א שילַארָאמ
 ןייז טפרַאדעג ןיש טלָאװ ןעמ ןעוו ,טייצ רעד ןיא זיוה םענעגייא
 | ,ץַאלּפ ן'פיוא

 .ןָאטכָאנ ןעמ נעמ

 א ןעטלַאה ףרַאד ןעמ ואוו ,לָאה רענַאקירעמַא ןֿא ןיא ןיירא טםהעג
 -רַאפ םרעמוקנָא עטשרע יד יוװ ,ןהעז רהיא םעוו ,סנעטשרע .גניטיֿפ
 -סיוא םױטשבָא ןא גידנעלהיפ ,רעצעלּפ ערעגרע יד ךילנהעוועג ןעמהענ
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 ױזַא ןוש טהעג סָאד .טייהנעגעלעג עטסעב יד ךיז רַאפ ןעצונוצ
 יד ןיא זַא ,ןהעז רהיא טעוװ ,סנעטייווצ ןוא .תורוד רוד ןופ השוריב
 טימ טליפעגנָא לאז רעד טרעוו ,טונטימ ןהעצ רעדָא ,ףניפ עטצעל
 רָאנ טינ ,"ינָאמ זיא םיימ , .טייצ רעד וצ ןעמוק וצ ןעכוז עלַא ,לָאמַא
 .ךיוא םענעי רַאפ רָאנ ,זנוא רַאפ

 .ןָאטכָאנ געמ ןעמ

 ןיא םארַארַאט 8 ןעכַאמנָא טסייה ,גנימימ ַא וצ םעּפש ןעמוקנָא
 ןייז ןיוש טלַאה סָאװ ,רענדער םעד ןערעטש סע טסייה טּפָא ןוא ,לַאז
 רענדער רעד רעדייא ךָאנ ,ןהעגסױרַא ןוא ןהעטשפיוא רעבָא .עדער

 ץסיורג א רָאנ ,רענדער םוצ גנוגידיילַאב ַא רָאנ טינ זיא ,טנידנעעג טָאה
 טרעוװ ןעדעי ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד .םוקילבוּפ ן'רַאפ גנורעטש
 ערעזנוא בילוצ לעסיבַא ןערעּפּפָא טינ ןעד רימ ןענָאק .ןעכַארברעטנוא
 -לץעדייא ןופ ןעצעזעג יד ןעגלָאפ ןיילַא טימרעד עקַאט ןוא ,ןעשנעמטימ
 ןעזומ ייז ןעוו .ןעשנעמ עטנעגילעטניא ייב סָאד טפערט ןעטלעז ? טייק
 זיא עדער יד ןעוו ,טנעמָאמ א ןיא סָאד ייז ןָאט ,ןהעגסױרַא ָאי ןיוש
 רעד ןעוו ,ךיז ןעשיווצ ןעדער .ייס יו ייס ,עלייוו ַא ףיוא טלעטשעגּפָא
 ,לעדייא טינ רחעז ךיוא זיא טדער רענדער

 .ןַאמכָאנ ןעגעמ רימ
 ןעהיצ וצ ןעכוז ,ןעשנעמ ןעשיווצ ןעלעטשסױרַא ךיז ,ןעמהירַאב ךיז

 ךיז ןוא .ב .צ תומכח ם'דניק םוצ רעדָא ,ךיז וצ טײקמַאזקרעמפיוא יד
 -ןרַא יד .דנערעדינרע יוװ ,רַאגלואוו ױזַא זיא ,ןעמ טהעז וצ ןעקוקמורַא
 סָאד רָאנ ןעהעז ןוא ,עטוג סָאד ןעקרעמַאב וצ רָאג ןעלהעפרַאפ עגימ
 ןיא רעדָא ,זנוא ןיא עטוג סָאד .גנוטכַארַאפ ןעגירק ןוא עראנלואוו
 םינ ןעפראד רימ ןוא ןעזייטרעװדא ןיילַא ךיז ףרַאד רעדניק ערעזנוא
 מע ןוא ןעוועג גידנעטש זיא -- טייהנעדײשַאב .ןעפלעהרעטמוא
 סָאװ .תולעמ עכילשנעמ עטסנהעש יד ןופ ץנייא ןעביילב גידנעטש
 -קיווטנע וצ ךיז ייב ייז ןעכוז רהעמ ץלַא ,ןערעוו ןעשנעמ רעטריזיליוויצ
 רעדניק ערעזנוא .,ךַאז רוטַאנ ַא טרעוו סָאד זיב ,הדמ ץנהעש יד טָא ןעל
 ,זנוא ןופ טכייל סָאד ןענע'שרי

 .טייהנעדיישאב
 ןיוש ךיז ייב שנעמ 8 ןָאק טייהנעדיישאב ןופ להיפעג םעד טימ

 ךילנהעוועגרעפיוא טימ םענעי ייב ןעגיוא יד ןעסיירוצפיוא ןץ'לעוּפ טינ
  ףרעגניפ יד ףיוא ןעגניר ענעטנעמיד יקסנַאיבורג ,רעדיילק עגיד'שער
 -וצ ץרַאה סָאד ךייא לָאז ןוא ,טהעז טָא, :להיפעג רעד .וו .זא .א
  סָאװ ,ןעשנעמ ַא ייב ןייא רָאנ טהעטש ,"האנק ןופ ןערעוו םעקיּפ
 ןוא עיצַאזיליויצ רענרעדָאמ ןופ געװ ן'פיוא טייוו רָאג ךָאנ טלַאה
 | ,טייקלעדע רעכילשנעמ
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 .גנוגעװַאב עטוג ַא

 וצ גנוגעוואב א ןָא טציא טהעג רעדנעל עטריזיליוויצ עלַא ןיא
 ןיא ךיז ייב עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןעייּפש וצ םינ קלָאפ סָאד ןענרעל
 םינ זיא סע .ןעהעג ןעשנעמ ואוו ,ןעסיורד ןיא טינ ךיוא ןוא ,זיוה
 ,םנעטשרע .גנוגעוואב רעד ןופ ךאזרוא יד ןעפערט ןצ רעווש ױזַא
 סָאד סָאװ ,סָאד זיא רעגיטכיוו רעכבָא .גיוא ן'רַאפ םואימ סָאד זיא
 ןופ רָאנ טםינ טהעטשַאב ץעכעל רעדָא ,סטכעייּפש .טנוזעגמוא זיא
 טפָא רהעז ךָאנ ןוא ,רעפרעק ןופ לַאפּפָא ןַארַאפ זיא טרָאד .רעסַאװ
 ,סיוא טנעקירמ ָאזלַא רעסַאו סָאד .רעּפרעק ןעטנוזעג ןייק טינ ןופ
 ץמימ טהילפ ןוא ןעטפול רעד ןיא ףיוא ךיז טביוה עגירעביא סָאד ןוא
 .-רַאפ טכייל ןָאק ןוא ,ןיירא זלַאה ןיא .,ןיירא זָאנ רעד ןיא ביוטש
 / רעּפרעק סנעשנעמ ןענידלושמוא ןַא ןיא טייהקנארק סמענעי ןעגָארט
 רענעי טעװ ןַאד ,הבומ סמענעי ןופ ןעמכארט ןעזומ רימ .ןיירא
 | .רערעזנוא ןופ ןעטכארמ

 .טייקסואימ קיטש א
 וצ ךעלנניא יד ןעביולרעד וצ זיא טייק'סואימ עסיורג ַא רהעז

 -ַאב ,השוב .סָאנ ןיא ןעגיוא יד ןיא ןעדעי רַאפ רעסַאו סָאד ןעזָאל
 וצ ןעבױהנָא סָאד ףרַאד ןעמ ןוא ,הדימ ענהעש א זיא טייהנעדייש

 ןייז סַאג א ףרַאד םעד ץוחַא .דניק ןעטסגנוי םייב וליּפַא ןעלקיווטנע

 ַא ךיוא ערעדנַא ןופ ףרַאד ןעמ .ןעכורעג ע'םואימ טימ טינ ןוא ןייר

 יד יו ,ןיירא זיוה ןיא ןהעג ןענרעל ךעלגניא זומ ןעמ .ןַאמ טכארט

 | .לַאֿפ אזַא ןיא ןעוט ךעלדיימ

 .טייקסואימ קיטש א
 ןָאטוצּפָא ןעגיױא יד ןיא ןעדעי רַאפ יבייב עניילק יד ןעצעז וצ

 -נַא טינ סָאד זיא םענעי .טייק'סואימ א זיא טכילפ עכילריטַאנ יד

 םַאג יד זיא טּפיוהרעביא ןוא .דניק א ייב וליּפַא ,ןהעז וצ םהענעג

 סעמַאמ עטנעגילעטניא .וצרעד ץַאלּפ רעד טינ קרַאּפ רעד רעדָא

 ..םנעסוינ-קילבָאּפ םעד טָא ןעדיימוצסיוא יו ,הצע ןא ןיוש ךיז ןעביג

 .טייקסואימ קיטש א
 א זיא קרַאּפ ַא זַא ,טינ רַאג ךיז ןענעכעראב סעמַאמ עגינייא

 וצ םורַאד .ךיילג ןעמעלַא וצ טרעהעג ןוא טדָאמש ַא ןופ גנורעיצ

 רָאנ טינ זיא ךעלמיוכ ןוא קנעב יד ףיוא םרעּפיײד עסַאנ ןעגנעהוצ

 -- טכער םמענעי ןופ גנוטערטרעביא עקרַאטש ַא רָאנ גידנעטשנַאמוא

 -ימיא עלַא טיג סָאד ןעמָאנ ץ'סואימ רעסַאװ ןוא .סנעסוינ קילבָאּפ ַא

 א ןעכַאמ טינ רָאט ןעמ .ןעלעטשרָאּפ ןיוש ךיז ןעמ ןָאק ןעטנארג

 | | /  .קרַאּפ ם'נופ ירדנָאל

 -נָא ןוא קרַאּפ ןיא עלעגעוו ס'דניק ץרעביא ןעגעלוצרעבירַא ךיִז
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 עלַא ןופ ןעגיוא יד ןיא טסורב רענעפָא רעד טימ דניק סָאד ןעגיוז
 יד זַא טםייצ ןיױש זיא סע .שידָאמטלַא רהעז זיא ,רעהעגייברַאפ
 ןופ ןעמַאנ םעד ןופ ןָאמ טכארט א לעסיבַא ןעלָאז ןעיורפ עשידיא
 .עטָאלב רעד ןיא ןעמָאנ םעד טָא ןעּפעלש טינ ףרַאד ןעמ .קלָאּפ רעייז
 ןערהיפ םינ ךיז רימ ןעלָאז םורַאװ ןוא ,םיילּפ קילבָאּפ 8 זיא קרַאּפ .ַא
 ןיא גנורהיפפיוא ענהעש ?סעקרענַאקירעמַא עטנעגילעטניא יד יו
 .ןעדעי ןופ ןענרעל וצ טוג ךיז

 .קראּפ ןיא גנורהיצ א רָאנ טייקסואימ ןייק טינ טייז

 ןיר :עמַאד עדנעהעזסיוא-העש א יװ ןיירא קרַאּפ ןיא טהעג
 טרחיפ .ךייא ןעהעז ןעשנעמ ערעדנַא זַא ,טינ טסעגרַאפ .ןהעש ןוא
 ןיא ןערילרַאּפ טינרָאג לָאז קרַאּפ רעד זַא ,טהעז ןוא ןייר רעדניק יד
 ,טרָאד ןייז ס'רעדניק ץערעייא ןוא רעייא ןופ טייקגיטכיצ ןוא טייקנחעש

 .טייקסוימ א ךיוא
 ,ךיז טזָאל סע יוװ ךיוה יוזא ןעסינ ןעמ ןַאק םייח רעד ןיא ךיז ייב

 םינ ןוא ןערילַארטנַאק טכייל ךיז ןעמ ןַאק ןעשנעמ ןעשיווצ רעבָא
 םייקמאזקרעמפיוא סנעדעי ןעהיצ ןוא םַארַארַאט ןעצנַאג ַא ןעכַאמנָא
 ןעלעטשוצּפָא םכייל זיא םע ,ךיוא לעכיימש ַא טּפָא ךָאנ ןוא ךיז וצ
 .שמיווק ןעכיוה םעד

 .טייקכילרעש א ןוא טייקסואימ א |
 -ַאנ עלַא ןופ ךירמש א רָאנ ךירטש רעשידיא ןייק םינ זיא סָאד

 .ןופרעד ןַאמ םכארט א ןעגעמ סעמַאמ ערעזנוא ַךעבָא ,סעמַאמ עשיר
 ּפָא ןעהעג ןעלַאפ טנעזיומ .ןעלַאפ ןהָא ףיוא טינ טסקַאװ דניק ןייק
 א ףיוא שטיווק א עמַאמ יד טינ לֵַאּפ ןעדעי ייב ךָאד .טינרָאג טימ
 טקערשרעד ןיילַא דניק סָאד זַא ױזַא ,טנעה יד טימ שטַאּפ ַא ןוא לוק
 טסָאק ענַאל יד טא .טעפילכ ןוא טיירש ןוא זעוורענ טרעוו ןוא ךיז
 .ופרעד טגידעשאב ןערעװ ןעוורענ ענייז ;ךס ַא דניק ַא לָאמַא
 רע ןעו סא שנעמ ַא טהעז יו ,דניק ןופ טדערעגנּפַא ןיוש רעבָא
 לעכיימש א םיורא טושּפ טפור סע ? יז רעביא לָארטנָאק טרילרַאפ
 יו ןוא ,ךיז ןערילָארטנַאק סעמַאמ עטנעגילעטניא .ןעטייווצ ַַא ייב
 יד לָארטנַאק-טסבלעז ןופ ןָאסעל ןעמוג 8 רעסַאװ ןוא ,זיא סָאד ןחעש
 רַאפ ןעטלַאה טינ ךיז ףרַאד שנעמ ַא !ןײלַא דניק םעד טיג רעטומ
 ןייק .ףיוא ךיז טבױה ןעמ ןוא טלַאפ ןעמ .עקצַאצ רעצנַאג ןייק
 .ןערעוו טינ ןופרעד ףרַאד םַארַארַאט

 ? טראּפשענוצ יוזא ןיוש טָאה סע ,סָאװ
 יד ןעװעדַאהנַא ןוא ןעסיורד ןיא זייּפש לעםיש יד ןעגנערבסיורא

 וו ןעסע ןענרעל ןעמ ףראד רעדניק .טייק'סואימ ַא זיא רעדניק
 רעדניק ןעמ ףרַאד םעד ץוחַא .שיט ןעטיירגעגרוז ןהעש א ייב ,ןעשנעמ
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 וצ טרעהעג עכלעוו ,סָאג א ןיא גידנעטשנא ןעטלַאה וצ ךיז ןענרעל
 - .ךיוא ערעדנַא עלַא

 .סיטש עסואימ ןעכאמ
 רעד ןופ דילנמימ רעטבילעג 8 ז8א ,ןעפערט םינ ךיז לָאז סע

 סָאד ןוא ,ָאיא םע טפערט רעדייל רעבָא .ןעברַאטש לָאז עילימַאפ
 ,לוק א ףױא ןענייו רעבָא .רעקיטש ףיוא ןעסירוצ טרעוו ץרַאה
 ןוא ןעפראו ךיז ,ןערעמַָאי ןוא ןעיירש ,רָאה יד ייב ךיז ןעסייר
 -יליוויצ .שיטַאיזַא ןוא םואימ זיא ןעטלעוו ןעגעלנייא ןוא ןעצימש
 טסייר סע ןוא ,רעגינעוו טינ גָאמהעװ םעד ןעלהיפ ןעשנעמ עטריז
 רעייז ןעגָארמ ייז רעבָא ,קרַאמש ױזַא דָארג המשנ רעד ייב ייז
 ענענושמ ןייק גידנעכַאמ טינ ,לָארטנַאק-טסבלעז טימ ,גיהחור רעיורט
 -יױמ םעד .טּפַאשרַאבכַאנ עצנַאג יד גידנערעמָאירַאפ םינ ןוא קימש
 ןיא ףראד שנעמ רענידעבעל א רעבָא ,סנייא ץלַא ןיוש ךָאד זיא ןעט
 עכילשנעמ ןייז קילנמוא ןיא וליפא ןערעוװאוצנָא טינ ןעבָאה ןעניז
 .גנלעטשסיוא ןייק ךיז ןופ ןעכַאמ טינ ןוא עדריוו

 .רעדליב ייווצ

 ןופ גערב ןפיוא עסַאמ רעטכידעג רעד ןעשיווצ ךרוד ךיז טהעג
 ענעדיישראפ יו ,וצ ךיז טקוק ןוא ,.ב .צ ,דנעלייא-ינוק ַא ןיא ,םי
 א ןעמ טהעז טָא .ץַאלּפ קילבָאּפ םעד טָא ןיא ךיז ןערהיפ ןעשנעמ
 ךוטשיט ןייר א .רעדניק טימ עמַאמ א טציז דמַאז ן'פיוא :דליב
 -כיר רָאּפ א רעדָא ,לעצנער א טנעפע עמַאמ יד .טםײרּפשעגסױא זיא
 -יד ןעדעי יז טגנַאלרעד טרָאד ןופ ןוא ,ךעלעדוּפ ענעדנובראפ גיט
 םענעריּפַאּפ א ןיא טלעקיוועגנייא ןהעש ,סעשטיוודנעפס ענעטינשעג
 םעד גידנעטלַאה ,טסע דילגטימ רעדעי .ריּפַאּפ-סקַאו רעדָא ,ןיקּפענ

  ,דמַאז טימ רשפא ןענייז עכלעוו ,רעגניפ עליוה יד ןיא טינ שטיוודנעס !
 -נייא גיטכיר ךיוא ןענייז ןעכאז עגירעביא יד .ריּפַאּפ ןיא עקַאט רָאנ
 -ָאד יד ןוא .םייה רעד ןיא ךָאנ טנימרעפענוצ ןהעש ןוא ןעדנובעג
 לַאּפּפָא םעד .קורדניא םענהעש ַא רהעז טכַאמ ץעילימַאּפ עגיז

 ,ןיוש טהעז עמַאמ יד ןוא ,ןיירא ריּפַאּפ ַא ןיא ףיונוצ רעדעי טפרַאװ

 ןעביילברעביא טינ ןוא ,ןאק-שזדעבראג רעד ןיא ןהעג לָאז סָאד זא

 | .ץאלּפ סָאד ןעצומשראפ ןוא

 ייז ןוא רעדניק טימ עמַאמ א טציז טָא :דליב עטייווצ סָאד |

 "עג טינ וליּפַא זיא ךוטשיט ןייק ןופ .ןעסע ןעמענ ךיוא ךיז ןעליוו

 םיורא טמענ ןוא קישַאק םענעטאראפ םעד טנעפע עמַאמ יד .טכַאד

 טדיינש ,ךיז וצ טירב סָאד גידנעילוטוצ .רעסעמ ַא ןוא םיורב ַא

 ןַאד ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעדעי טיג ןוא טיורב ןעצענעפ ּפָא יז

 ןהוה עטכַָאקעג רעדָא שיפ טימ ּפָאט ַא םיורא קישָאק ןופ יז טמענ

 ףיוא רעקיטש ףיורא יז טגעל ,רעגניפ יד טימ סָאד גידנעמענוצ ןוא
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 ייב גידנעכַאמּפױא ,ןעסע ןוא ןעציז ייז ןוא ,טיורב ס'דניק ןעדעי
 לייוו ,ךיז ןענעפע רָאנ ןָאק סע יו טייוו ױזַא ליומ סָאד סיב ןעדעי
 .בָארג ױזַא ןענייז ןעצענעּפ יד

 עגירעביא יד עמַאמ יד טרעכעטוצ רעגניפ עסַאנ יד טָא טימ
 ,ךעלדנייב .קישָאק ןיא ןעפרַאװעגפיונוצ םרָאד ןעגיל סָאװ ,ןעכאז
 - -קרעמפיוא םוש ןהָא טרעוו ץלַא --- רעייא רעדָא טכורפ ןופ ץכעלָאש
 טָא עקַאט ןוא ,טסע ןעמ ואוו ,טרָאד טָא עקַאט ןעפרָאװעג םייקמאז
 ַא ןופ גיוא סָאד ןעקיווקרעד וצ םוא םתסה ןמ ,ייז ןעביילב טרָאד .

 ?דליב סָאד ךייא טלעפעג יוז .רעמעּפש ןעמוק טעוו סָאװ ,ןעמייווצ
 ערעדנַא ךס א ךיוא יו ,דליב ענעכירשַאב ,עטצעל סָאד טָא

 -םיוא לעטיּפַאק ןעזיד ןיא ןעבָאה רימ סָאװ ,גנורהיפפיוא ןופ תונורסח
 ןעמ טניפעג ייז .ןעכירטש עשידיא אקוד םינ ןענייז ,טנעכערעג
 ןענייז זנוא יו ױזַא רעבַָא .ךיוא סעיצַאנ רעדנַא ןופ ןעשנעמ ייב
 ןערָאט ןעדיא זַא ,רימ ןעטּפיוהאב ,ןעדיא יד ןעצרַאה םוצ טנעהָאנ
 ןעטסנהעש םוצ ןעסַאּפוצ ךיז ןעזומ ייז .ןעזָאלרעד טינ ךיז ייב סָאד
 יד רעדָא ץנעגילעטניא יד םינ טלהעפ ייז לייוו -- ןעטסעב םוצ ןוא
 ערעפערג יד ןעצונסיוא גימכיר זיולב ףרַאד ןעמ .וצרעד ןעלהיפעג
 ךיז ,דנַאל ןערעיירפ םעד ןיא ָאד ןעכָאה ןעדיא סָאװ ,ןעטייהנעגעלעג
 ץטמוג רָאנ ןעטייבראסיוא ךיז ייב ןוא ןופרעד ןָאמ טכארט א ,ןעקוקוצ
 .ןעטייהניואוועג ענהעש ןוא
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 ענעיניה ל ענעיגיה לעסיבא
 ,ךילריטַאנ ןעסע --- ,298 .ז ,טייקנייר --- .291 .ז ,ןיישנענוז ןוא טפוֿפ עשירפ

 עטנוזענ --- ,243 .ז ,רעּפרעק םעד ןערעטאמ טינ -- ,258 --- .ז
 ,281 ,ז ,זייסרעסקע |

 םיללכ ףניפ יד

 םעד ןעטלַאה וצ יו טנערעל סָאװ ,טפאשנעסיוו יד זיא ענעיגיה
 טימ ךיז טמענרַאפ ערהעל יד טָא .דנַאטשוצ ןעטונ ַא ןיא רעּפרעק
 ןעטפאשנעסיו ערעדנַא ליפ ןופ .טנזעג םעד טפלעה סָאװ ,ץלַא
 ןץטימ ןהעגאב וצ ךיז יו ןענרעל וצ ייז טימ םוא ,ןעטקנוּפ יז טגרָאב
 -לַאה ךיז ןוא טייהקנַארק ןופ יירפ ןעביילב ןענָאק לָאז רע זא ,רעּפרעק
 | .רעגנעל סָאװ רעקרַאמש ןעט

 ןעדיימראפ וצ רעבָא ,טייהקנארק ןערירוק וצ ןיוש זיא רעווש
 ןהעטשראפ זיולב ףרַאד ןעמ .טכייל גידנעטש טעמכ זיא טייהקנארק
 טלָאװ ןעבעל סָאד ןוא ,זנוא טנערעל ענעיגיה יד סָאװ ,םיללכ עכילטע
 ,ןעשנעמ עטסרעמ יד ייב טנייה זיא סע יוו ,שרעדנַא רָאנ ןייז טנַאקעג
 .ללכ רעד טעמכ זיא טייהקנארק ןעמעוו ייב

 טינ ןעמ ףרַאד ןעבעל ןעשינעיגיה ַא ראפ םיללכ ךס ןייק ןוא
 .ףניפ ַא זיולב ,ןענרעל

 ןוא טפול רעשירפ רעד ןיא ןעבעל גידנעטש :סנעטשרע
 .גָאט א העש עכילטע שטָאכ ןיישנענוז ןעבָאה ןהעז

 ןיא יא ,ךיז םורא יא ,טייקנייר ןיא ןעבעל :ם נע טייוו צ

 .םדָאטש ןיא יא ,זיוה
 ןהָא ,םנעסע עכילריטַאנ ,עכַאפנייא רָאנ ןעסע : ס נע טיי ר ד |

 .רעלדיירד ןהָא ןוא סעקצַאצ
 .רעפרעק םעד ןערעטַאמ טםינ :סנע ט רע פ
 עכאפנייא עכילטע גָאט ןעדעי ןעטלַאהּפיוא : ם נע9 ט פ ני פ

 .(ןָאיצָאמ) סעזייסרעפקע
 ,םיללכ עשינעיגיח עכילטע יד ןעטכארטאב רימ ןעלעוו טָא ןוא
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 . ןיישנענוו ןוא טפול עשיר
 ןייז רעּפרעק רעד טגירק ,ץאלּפ רעדנַא ןא ףיוא טגָאזעג ןיוש יו

 ןעצייהראפ ןוא "ןענערב ,, םאוו ,סנעסע עסיוועג ןופ טײקמירַאוװ ןוא חכ
 ,ןעליוק ןופ ןענערב סָאד יו סיוא טינ עקַאט טהעז ןענערב סָאד .םהיא
 .עבלעז םָאד סָאד זיא ךות ןיא רעבָא

 םִא .טינ ךאז םוש ןייק טנערב טפול ןהָא זַא ,טסייוו רעדעי
 ,ןעשָאלראפ סע טרעוו ,טכיל עגידנענערב סָאד רעביא ,.ב .צ ,טקעד
 ןוא ךעלרימ יד וצ גנע טכַאמ .ןעמוקוצ טינ ןָאק טפול ןייק לייוו
 ןעשָאלראפ ךיױא רע טעוװ ,ןעוויוא ןעגידנענערב א ןופ ןעמיוק םעד
 .ןעמוקניירַא טנַאקעג טינ טפול ןייק טָאה רעייפ םעד וצ לייוו ,ןערעוו
 ךארג ךיוא זיא רעּפרעק רעד .ןייז טינ רעייפ ןייק ןָאק טפול ןחָא
 ןייז ןעטלאהפױא םינ ךיוא ןַאק רע .ןעוויוא רעגידנענערב ַא יו
 ןיירא טינ םהיא ןיא טמוק טפול ןייק ןעוו לערעייפ

 טפול יד ,םנױזַא זיא טפול יד סָאװ ,ןהעז רעהירפ רימָאל רעבָא
 ןופ רענייא רָאנ רעבָא ;ןעזַאג יילרעכילמע ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא
 -יםקא ןעמ טפור זַאג םעד טָא .ןענערב םייב טפלעה ןעזַאג יד טָא
 -םניפ ןייא זיױלב ןעשזדיסקַא רעד ןזיא סָאמ ןיא .ןעשזד
 ןעשזדָארטײנ) ןעזאג ,עגירעביא יד .טפול רעצנַאג רעד ןופ לעט
 ןופ לעטפניפ-ריפ עגירעביא יד ןענייז (.וו .זַא .א דײסקַאײד ןַאברַאק
 -קא ן'טימ ןעמאזוצ ןיירַא ייז ןעמעטמָא רימ שטָאכ ןוא ;טפול רעד
 קירוצ ןעהעג ייז .רעּפרעק ןיא ףיוא טינרָאג רעכָא ייז ןעוט ןעשזדיס
 טגנערב ןעשזדיסקא רעד רָאנ .ןעמוקעגניירא ןענייז ייז יוו סיורא
 .ןעצונ זנוא

 ןערעדָא יד ןיא טולב סָאד ואוו ,ןעגנול יד ןיא גידנעמוקניירא

 ךעלכילייק עטיור יד טימ ןעשזדיסקא רעד ךיז טנינייארַאפ ,טניר
 יד .ןעלעצ עלַא וצ םהיא טגָארמוצ טולב סָאד ןוא .טולב ם'נופ
 -רעק רעצנאג רעד עכלעוו ןופ ,ךעל'מיקלח עקנישטיּפ יד ןענייז ןעלעצ
 מולב סָאד טגנערב ךעל'מיקלח יד טָא וצ ןוא .טיוכעגפיוא זיא רעּפ
 ןישאמ-גנואיידרַאפ רעד ןופ ןעסע עטכַאקעגרעכיא סָאד סנעטשרע
 ןענָאק ןעלעצ יד ןיא לָאז ןעסע סָאד םוא ,ןעשזדיסקָא םעד טָא ןוא
 ןַאק טכיל סָאד יו דָארג) ןעשזדיסקא םעד ןופ ףליה רעד טימ ןענערב
 "ןענערב  םָאד טָא ןוא .(טפול רעד ןופ ןעשזדיסקא םעד טימ ןענערב
 -רעק םעד םיוב ,טײקמירַאװ ןוא חכ רעּפרעק םעד טיג ןעלעצ יד ןיא
 ַא ןיא רעטעּפש ףיױא םהיא טלַאה ןוא ןיילק ךָאנ זיא רע ןעוו ,רעּפ
 - ,דנאטשוצ ןעטנוזעג

 יד ןיא "ןענערב, ןעסע םעד טפלעה ,ָאזלא ,ןעשזדיסקָא רעד
 -נעטש ןענָאק ןעלעצ יד ןיא לָאז ןענערב סָאד םוא ןוא .ןעלעצ
 ןעלהעפסיוא טינ לָאמ ןייק ןעשזדיסקָא ןייק רָאט ,ןהעגנָא גיד
 ץטימ ןיירַא ןעגנול יד ןיא ןערעוו ןעגיוצעגניירא גידנעטש זומ רע

 ,םעטָא =
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 ןעוויוא רעגידעבעל רעד טרעוו ,ןעצנַאג ןיא רָאנ ,ןעשזדיסקא ןהָא
 טכאמראפ .ה .ד ,ןעשנעמ א טגראוו ,.ב .צ ,טֶא .ןעשָאלרַאֿפ דלַאב
 ןעטונימ רָאּפ ַא ןיא ןוא ,ןיירא טינ טפול ןייק טזָאל ןוא זלאה םעד
 יד ןיא ןיירא טמוק טפול עשירפ גינעוו ןעוו רעבָא .רע טברַאטש
 רעפרעק ןייז ןיא רעבָא ,ּפָא דלַאב טינ שנעמ רעד טברַאטש ,ןעגנול
 ןעשנעמ םעד טמוק סטוג ןייק ןוא ,ןָא טכעלש "ןענערב , סָאד טהעג
 .ןופרעד סיורא טינ

 ןֵא ןיא ןעמ טחעז ןעוויוא ןַא וצ רעּפרעק ם'נופ טייקכילנהע יד
 ,שַא טנערבעגרעביא טָאה ןעוויוא רעד יוו דָארג .ךיוא טקנוּפ רעדנַא
 ןעוויוא ן'תמא ןַא ןופ שא סָאד ."שַא , ךיוא רעּפרעק רעד טָאה ױזַא
 ,רהיא טקנעד ,רעװ רעבָא ,עלעקטעּפָאל ַא טימ סיורא ןעמ טרַאש
 טָא רַאפ (קינרָאװד) רָאטינעשזד רעד ?"שַא, רעזנוא סיורא טרָאש
 רעזנוא זיא טולב סָאד .ןילַא טולב סָאד עקַאט זיא טייברַא רעד
 .ןהעז דלַאב ןעלעוו רימ יו ,תרשמ רעגידנעייווצ

 ןיא ןוש טרעוו ןישַאמ-סגנואיידראפ רעד ןיא ןעסע סָאד ןעוו
 ןוא ,טּפַאז ערעטיש ץנַאנ א ןופרעד טרעוו ,טכַאקעגרעביא ןעצנַאג
 -יידרַאפ רעד ןופ ךעלטנעוו יד ךרוד טכייל ךיז טנַאלש טפַאז יד טָא
 טגָארטוצ טולב סָאד .ןיירא טולב ןיא ןיירא טהעג ןוא ןישַאמ-סגנוא
 + י-נעגעלקעװַא ןוא רעּפרעק ץרעביא ןערעדָא יד ןיא גידנעפיול ,ןַאד סע

 -דנימ ןעדעי ןפוא ַאזא ףיוא גידנעועדָאה ,עלעצ רעדעי ןיא סע גיד

 | ,דילג ןעטס

 קירוצ טולב סָאד טהעג ,טײברַא לעקיטש סָאד טָא גידנעוטּפָא

 טציא ךיוא .טינ סע טהעג גידעל רעבָא ;ןעמוקעג זיא םע ןענאוו ןופ

 -רעביא, סָאד םיורא טולב סָאד טגָארט טציא .ןעגָארמ סעּפע סע זומ

 רעדעי ןופ לאּפּפָא םעד טסייה סָאד ,רעהירפ ןופ ןעסע "עטנערבעג

 .ןעגָאז וצ ױזַא ,?שא, סָאד -- עלעצ
 ם'טולב םעד טהעטשאב סָאװ ןופ ןהעז טשרָאקא רימָאל רעבָא

 טולב סָאד ןעכלעוו ,שזַאגַאב רעד ."שא, סָאד טםָא ,שזַאנַאב רעיינ

 ןופ סנעטשרע טהעטשאב ,גנַאגקירוצ ןייז ןיא ןענַארטסיױרא זומ

 ןעכילדעש א ןופ סנעטירד ןוא דיסע קירוי ןופ סנעטייווצ ,רעסַאװ

 .דײסקַאײד ןָאברַאק טסייח סָאװ ,זַאנ

  ףרַאד רעּפרעק רעד סָאװ ,סָאד סיורא ָאזלַא טנָארט םולב סָאד

 "רעק ןופ םיורא סָאד ןעפרַאװ ןעגנול יד ןוא ןערינ יד ןוא ,טינ ןיוש

 דיסע קירוי םעד סיורא ןעּפרַאװ ןערינ יד .םיורא ןעסיורד ןיא רעּפ

 ןעכילדעש םעד ןופ רוטּפ ןערעוו ןעגנול יד ןוא ,(ןירוי) רעסאו ן'מימ

 רהעמ טימ ןעמַאזוצ םהיא גידנעמעטָאסיורא ,דייסקאייד ןָאבראק זַאג

 טפלעה רעּפרעק ןופ טיוה יד .(ןעגנול יד ןופ טייקטכייפ) רעסַאװ

 זיא ָאד רעבָא ,"שַא, םעד טָא ןופ קלח ַא ןעפרַאוװסיורא ןיא ךיוא

 : .ןופרעד ןעדער וצ ץאלּפ סָאד טינ

 םעטַא םעד ןעהיצניירא ןץ'טימ זַא ,ןיוש ךָאד רימ ןעהעז טציא =

 ץטימ רעבָא ,ןעבעל זנוא טיג רעכלעוו ,ןעשזדיסקא ןיירא רימ ןעמענ
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 ןוא ,זַאג ןעכילדעש ,ןעטכעלש א םיורא רימ ןעזָאל ןעמעטָאסיורא
 ןָאברַאק ,טגָאזעג יו ,זיא זַאנ רעד .וצרעד סָאמ רעסיורג א ןיא ךַאנ

 | | ,דייסקאייד |
 ןעד ןעמ ףרַאד ,טלהעצרעד ָאד ןענָאה רימ סָאװ ,םעד טָא ךָאנ

 א ןיא ןעפָאלש רעדָא ןעציז טינ רָאט ןעמ זא ,ןעיירב ךס ַא ןיוש
 רעיינ רעגידנעטש ןייק ןוא ,טכאמראפ ןענייז רעטסנעפ יד ואוו ,רעמיצ
 ,ןיירא טינ טמוק ןעשזדיסקא טימ טפול עשירפ ןופ (םאּפַאז) יַאלּפוס
 -לעוו ,דייסקאייד ןָאברַאק זאנ ןעכילדעש םעד סיורא טםינ טביירט ןוא
 ? םעטָא םעד ןעזָאלסױרא ןעדעי טימ ןעגנול יד ןופ םיורא טמוק רעכ

 ץטימ רימ ןעּפעש רעמיצ ןעטכַאמראפ ם'נופ ןעשזדיסקא םעד
 -רַאק רעטרעטאמעגסיוא רעד ןוא סייווכעלסיב סיוא ןעצנַאג ןיא םעטָא
 ןוא רעמיצ סָאד ןעליפוצנָא סייווכעלסיב ןָא טביוה דייסקאייד ןַאב
 רהעז זיא סָאד ןוא .ןעמעטָאוצניירא קירוצ ןָא םהיא ןעביוה רימ
 -כעלש ,טייקדימ גידנעגנערב ,םַאזגנַאל זנוא ט'מס'ראפ סָאד .ךילדעש
 ,טייהקנארק ,טימעּפַא ןעט

 טכייל טרעוו רעּפרעק אזַא סָאװ ,סָאד ךָאנ זיא רהַאפעג יד ןוא
 ןייק טינ טָאה רעּפרעק אזא .ןעבַארקימ-טייחקנארק ןופ ןברק רעד
 ;ןייא לָאמעלַא טלַאפ ןוא טייהקנארק ןענעג דנַאטשרעדיװ ןופ טכַאמ
 נידנעדער טינ וליפַא ןיוש רעבָא .םהיא וצ ךיז ןעּפעשמ קעלש ץלַא

 ןעמ טלהיפ טפול רעטכעלש ןיא זַא ,טינ סייוו רעוו ,טייהקנארק ןופ
 טָאה סָאד ןוא ,ןייז ןַאק ןעמ יו ,רעטנומ ױזַא טינ ,טקירדעג ךיז
 .טנוזעג ץ'פיוא גנוקריוו עטכעלש א יאדוא

 הצע ןַא ךיז טינ

 ,םניוו ם'נופ רָאנ ךיז טצישאב .רעטסנעפ ענעפָא טימ טפָאלש
 טמוק סָאװ ,טפול רעשירפ םימ ןעמעטַָא ךיוא ןעמ זומ גָאמ ןעצנאג ַא
 ןערהָאפוצסױרא טהעז ,רעמוז םוא .רעטסנעפ םענעפָא ן'כרוד ןיירא
 א ןיא דלעפ ַא ףיוא ץעגרע ןייז רָאנ ןליפַא סָאד לָאז ,ירטנָאק ןיא
 ףיוא ןעלטימ ןעכוז ןעמ ףרַאד טּפיוהרעביא ןוא ;(טנעט) עקטַאלַאּפ
 ואוו רעדָא ,קינַאג ַא ףיוא ,ךַאד ץפיוא : ןעסיורד ןיא ןעפָאלש וצ
 ןעגָאלשרעד ךיז טעוו רהיא ןוא ,וצרעד טבערטש ,טכוז .ךילגעמ רָאנ
 .(23 לעטיּפַאק טהעז ןעסיורד ןיא ןעפָאלש) .וצרעד

 ןיישנענוז ןוא טפול עשירפ

 -ריא יו ,ןעכָארקימ-טייהקנארק קעװַא רעסעב טע'גרה ןוז יד
 רעסעב לָאז .ןוז יד ןיירא טזָאל .טנעטקעפניאסיד רעכלעוו דנעג
 ואוו, .רעדניק יד ןופ רע'מינּפ יד רעדייא ,ןעריקַאילבּפָא לעבעמ סָאד
 ןַא טגָאז ,"ןיירא אי רָאטקָאד רעד טמוק ,ןיירא טינ טמוק ןוז יד
 .לעטרעוו שילגנע טלַא
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 ןיישנעגוז ןופ טייקגיטכיוו יד

 סיורא טקיש ןוז יד זַא ,ןענופעגסיוא גנַאל טינ טשרע טָאה ןעמ
 יד טימ טינ טהעז ןעמ עכלעוו ,"ןעלהַארטש עוועטעלָאיפ ַארטלוא
 ץרַאפ גימכיוו רחעז ןענייז ןוא ןַארַאפ טרָאד ןענייז ייז רעבָא ,ןעניוא
 יד ןעכַאמ סָאװ ,ןוז רעד ןופ ךעל'מיקלח יד סע ןענייז ייז .טנוזעג
 יײז ןהָא ;ןעבָארקימ קעווא ןענע'גרה ייז .ןעמ טביולג ,סנימאטייװ
 - -נאלפ יד טינ ןוא היח יד טינ ,שנעמ רעד טינ .ןעפקַאװ טינ רָאג ןַאק
 ןייק ןַָאק ןעלהַארטש עטנַאמרעד יד טָא ןהָא ,טרָאוװ ןייא טימ .גנוצ
 םעד ןעבעג ןהעז ןעמ ףרַאד ןעטייקכילנעמ עלַא טימ  .ןייז םינ ןעבעל
 -דַאפ .ןעסיױרד ןיא רָאנ ,רעטסנעפ ןץ'כרוד רָאנ טינ ,ןוז יד רעּפרעק
 ןופ טכילפ עטשרע יד זיא רעכעל:טנעמענעט ערעטסניפ יד ןעזָאל
 יי | .םענייא ןעדעי ןופ ןוא ןערעטלע

 ןעלהַארטש עװָאטעלָאיפ-ארטלוא יד
 ןעבױא טגָאזעג יו ,עכלעוו ,ןוז רעד ןופ ןעלהארטש יד טָא

 טזייוו סע יו ,ןעטסעב םא ןעקריוו ,ןעבעל ן'רַאפ גיטכיוו ױזַא ןענייז
 רעד ןופ טנערבענּפָא לעסיבַא זיא רעּפרעק ןופ טיוה יד ןעוו ,םיוא-

 עשלאפ יד ןָאטעגסױא טייהשנעמ יד טנייה טָאה ראפרעד םָא .,ןוז
 םעד ןעלעטשוצרעטנורא ליפ ױזַא ןעבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא השוב

 .ןיישנענוז ןוא טפול רענעּפָא רעד ןופ םולפנייא םעד רעטנוא רעּפרעק

 סע ;געװ ןעגולק םעד טָא ףיוא קעװַא ךס ַא ןיוש ןענייז ןעיורפ יד

 ןיא עמרָאפער לעקיטש א ןערהיפוצנייא רענעמ יד רַאפ ךָאנ טביילב

 ץפיוא רענלָאק רעטעלַאמכָארקעגנַא ,רעגנע רעד ןוא ,רעדיילק ערעייז

 -ישז ןוא קאר) לעקער עטלעּפָאד סָאד ,רעדמעה עטלעּפָאד יד ,זלַאה

 / ןשרעװ טנערברַאפ טגעמעג ךיוא ןיוש ןעטלָאװ ךיש ערעווש יד ,(םעל

 ןוא ןוז ןוא טפול וצךעזָאל סָאװ ,רעדיילק עטכייל ןוא .ץמח ןיא

 טגעמעג ךיוא ןיוש ןעטלָאװ ,יירפ ןעניר וצ טולב םעד ןעביולרעד

 -ירַאנ רעד ןופ השורי רעד ןופ טכעלשעג ןעשרענעמ םעד ןעיירפאב

 .טייהנעגנַאגרַאפ רעש

 טּפָא ןערעטפול

 גננעג ןעבַאה ןעזומ ,ןיירא טמוק שנעמ ַא ואוו ,רעצעלּפ עלַא |

 .וז יד ןוא טפול עשירפ ןעזָאלוצניירא ףיוא ןערימ ןוא רעטסנעפ

 טרעטפולעג ןערעװ זומ לארעביא -- רעמעדיוב ,ןעלַאמש ,סרעלעק

 ןעבָארקימ-טייהקנארק םוא ,ןייש-ןענוז רעד טימ ןעמונעגכרוד ןוא

 | -ןעבײלקנַא ןענָאק טינ ךיז ןעלָאז

 ןערעמיצ עטסעב |

 ,םורד וצ) הטוַאס רעד וצ רעטסנעפ ןעבַאה עכלעוו ,ןערעמיצ יד

 יד טנייש גָאט ןעבלַאה ַא יו רהעמ לייוו ,עמסטניזעג יד ןענייז (דיז

 רעטניוו םוא ןענייז ןערעמיצ עכלעזא .רעטסנעפ יד ךרוד ןײרַא ןוז |
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 וצ ןיילַא ךיז קילנ סָאד טָאה סע רעוו .להיק רעמוז םוא ןוא םירָאװ
 יד טּפיוהרעביא ,ןערעמיצ עגיטכיוו עלַא ןעכַאמ ףרַאד ,זיוה 8 ןעיוב
 .הטוַאס רעד וצ רעטסנעפ יד טימ ,ןערעמיצּפָאלש

 | טיוה רעד רַאפ טפול עשירפ
 ףרַאד טוה יד .רעסעב ץלַא ,ךיז טעילומ ןעמ רעגינעוו סָאװ

 ױזַא יז טרעוו ,טינ בוא .ןעקרַאמש וצ יז ףיוא טפול עשירפ ןעבָאה
 ןוא טייקלהיק לעסיב ןייק ןעגָארטרַאפ טינ ןָאק יז זַא ,טכַאװשעגּפָא
 ךָאד ןענייז טנעה יד ןוא םינּפ סָאד ."םלהיקראפ, ץקַאט טרעוו
 טניואוועג ןעמ לייוו רַאפרעד רעבָא ,טיוה רעגיבלעז רעד ןופ םיקלח
 .םינ ךיז ןעלהיקראפ ןוא םיוא םָאד ייז ןעהעטש ,טלעק רעד וצ ייז
 ןחעגמורא ןָאק רע ױזַא יו ,רענאידניא ןַא טגערפעג לָאמא טָאה ןעמ
 ,טרעפטנעעג רע טָאה ,ךיז ןעלחיקראפ טינ ןוא טלעק רעד ןיא טעקַאנ
 ."םיִנּפ , עמַאס ןופ טכַאמעג זיא בייל ןייז ןופ טיוה יד זַא

 טפול רעד רַאפ ארומ
 ןעמיהסיוא ךיז ןעמ ןַאק ןעטלעז ןוא ,גוצ ַא ןַאראפ זיא לארעביא

 יו טייוו ױזַא ,ןעניואוועגוצוצ ךיז ךילצינ רהעז זיא םורַאד .ןופרעד
 תורצ יד ןופ טנערָאװאב ןייז ןפוא אזַא ףיוא ןוא ,גוצ ַא וצ ,ךילגעמ |

 ,טפול רעשירפ ףױא טבעל ןוא גיטכיר טסע .ןעגנולחיקראפ יד ןופ
 .םיהרַאפ ןייז רהיא טעוו

 | טפול ןעזָאלכרוד ןעזומ רעדיילק
  ץקאט זיא םהיא ןוא ,רעּפרעק רעד טציווש רעדיילק עבָארג ןופ

 "יוא יד יא ,שעוורעטנוא סָאד יא .גנולהיקראפ א ןעּפַאכ וצ טכייל
 ןַא רַאנ .טפול ןעזָאלכרוד ןוא ןיד ןייז ןעפרַאד רעדיילק עטשרעב
 .ןעסיורד ןיא טסָארפ ץראפ קיד ןייז געמ לעטנַאמ רעטשרעביוא
 -נייה יד .רעטכייל סָאװ ןָאמעגנָא ןהעג ןעמ ףרַאד זיוה ןיא רעבָא
 ןעניד שעוורעטנוא עקניניד ןוא ךעלעקעז ענעדייז יד טימ ןעיורפ עגיט
 זַא ,ןעגָאז םירױטקָאד ליפ .ללכ םעד טָא וצ זייװַאב רעטסעב םלַא
 ןעיורפ ייב טכוזדניווש רעגינעוו ןוא אינָאמוינ רעגינעוו ןַארַאפ זיא סע
 ,רעדיילק ערעטמכייל ערעייז רעביא ,רענעמ ייב יו

 סייקנייז

 טינ לָאז רעכלעוו ,טלעװ רעד ףױא שנעמ ןייק ָאטינ זיא סע
 ןוא ןחעש זיא ,סַאג ןיא ןוא זיוה ןיא ,ךיז םורא טייקנייר זַא ,ןעביולג
 -נייר .ןהעש זילב יו רהעמ ךס 8 זיא טייקנייר רעבָא .םענעגנַא
 טשרע טָאה טייקנייר ןופ טייקגיטכיוו עלופ יד .טייקטנוזעג זיא טייק
 ןערָאװעג רהָאװעג זיא ןעמ טניז ,ןעצעשוצּפָא ןעבױהעגנָא טלעוו יד |

 .ןעבָארקימ יד ןעגעוו
 ,טגיטכעדרַאפ םינ וליפא ןעשנעמ יד ןעבָאה ןערהָאי רעטנעזיוט
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 עכלעוו ,סנעבעל עקנישטיּפ יד טםָא טימ טלעגנירעגמורא ןענייז ייז זַא
 ןענייז ייז רעבָא .ןעויטקַאּפש עקרַאטש ךרוד ןהעז םיוק ןָאק ןעמ
 -עג םינ ייז ןופ טָאה ןעמ לייוו ,ראפרעד ןוא .ןעוועג טרָאפ טרָאד
 ךס א ןענַאטשעגסױא ןעמ זיא ,טיהעג טינ ייז רַאפ ךיז ןוא טסואוו
 .וו .זא .א ןעגָאלּפ עצראווש ,סעירעלָאכ .ב .צ יו ,קעלש ןוא תורצ

 .ײיװ ,םינ קלָאפ ןופ לייט רעטסערג רעד ךָאנ טסייוו טנייח וליפא
 רעביא ןערהיפ עכלעוו ,םיאנוש ערַאבטכיזמוא יד טָא ןופ ןעטיח וצ ךיז
 רהעז ןיוש טסייו טפאשנעסיוו יד רעבָא .ןעבעל רעזנוא ןופ ךס א
 רהעז טוט יז ןוא ןעבָארקימ םינימ ענעדיישראפ יד ןענעו דס א
 םיאנוש יד טָא ןעגעוו עטפניקסיוא גידנעמיירּפשראפ ,טײברַא עכילצינ
 יד ןופ ןעטיח וצ ךיז יו ,טציא ןעמ טנערעל לארעביא .ןעבעל ןופ
 .וו .זַא .א טירעטפיד ,עניטַאלראקס ,טכוזדניווש ןופ ןעבָארקימ

 ךיילנ אנוש םעד טקוק ןעמ ןעדייס ןעטיה טינ ךיז ןָאק ןעמ רעבָא
 טימ ךיז טנאקאב ןעמ ןעדייס ,טסייה סָאד .ןיירא ןעגיוא יד ןיא
 .וו .זַא .א (ףיוא ךיז טלַאה רע ואוו ,טרָא םעד טימ ,םיכרד ענייז

 ןעצונ זנוא ןעננערב סָאװ ,ןעבָארקימ עטוג ןֿארַאֿפ ןענייז סע
 ,עטכעלש יד ןופ זיולב ןעדער רימ ןעליוו ָאד רעבָא ,(1 לעטיּפאק)
 יד יו שרעדנַא לעסיבַא ןעריובעג ןערעוו ןעכָארקימ יד .עגיטפיג יד
 ןעייוצ ףיוא ךיז טלייטוצ בָארקימ א .םיאורב ענידעבעל ענירעביא
 יד ןופ ,ריפ טרעוו ייווצ יד ןופ .ןענָארקימ ייווצ רהיא טָאה טָא ןוא
 םע ןעוו זא ,טייקלענש אזַא טימ ךיז ןערהעמראפ ייז ..םכַא ריפ
 יד טלָאװ ,קעװַא ייז ןענע'גרה סָאװ ,םיאנוש יד ןעוועג טינ ןעטלָאװ
 | .ייז םימ ןערָאװעג טציילפרַאפ שממ טלעוו

 ןערעוו העש ףלעווצ ענייא ןיא זַא ,ךיז ייז ןערהעמרַאפ לענש ױזַא
 ןעמאזוצ סָאװ ,זיא קילג סָאד .ןעבָארקימ ןָאילימ 16 בָארקימ ןייא ןופ
 רהעוועג ןעבעגעג רוטַאנ יד זנוא טָאה ,ןעבָארקימ ןופ חכמ רעד טימ
 | .ןעמוקוצייב ייז ןוא ייז םימ ךיז ןעלננַאר וצ ףיוא

 זיא ןעבָארקימ עגיטפיג יד ןוֿפ אנוש רעטסניטכיוו רעטשרע רעד
 ץ'טימ ןיירא ןעמוק ייז יו ױזַא לייוו .ןילַא רעּפרעק רעטנוזעג רעד
 יעג ןַארַאפ טרָאד ןיוש ןענייז ,טפול רעד טימ ,רעסַאװ ן'מימ ,ןעסע

 .קעווַא ייז ןענע'גרה סָאװ ,ןעטּפַאז עסיוו
 ןעטעמרַאקעג גיטכיר ןוא טוג ,ןעטנוזעג א ןיא רָאנ ,ךילריטַאנ

 . .םרָאס ןעגיטכיר םעד ןופ ןעטּפַאז יד ןענייז רעּפרעק
 םע'נרה ןוז יד .ןיישנענוז יד זיא רערעייז אנוש רעטייווצ רעד

 .קעוװַא ,תונמחר ןהָא ,ייז
 םיאנוש עניטכיוו ייווצ עמשרע יד טנעכערעגסיוא רימ ןעבָאה ָאד

 ןופ זַא ,טייוו ױזַא ףיוא ןעשנעמ יד ןעצישאב עכלעוו ,ןעבָארקימ ןופ |
 .ןעסיו טפראדעג טינרָאג ייז ןעטלָאװ ןעבָארקימ-טייחקנַארק ןייק
 יד ןופ אנוש ןעטירד םעד ןופ ןעדער ךיז ןעמענ רימ רעדייא רעבַָא
 8 ןעכַאמ ןוא ךיז ןעלעטשוצּפָא לעסיב ַא ָאד ךיז טסולג ,ןעבָארקימ
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 עטשרע יד טָא :רעזעל ,טכארמ א רָאנ טינ .ןעננוקרעמאב רָאּפ
 ! ןעטּפיוהאב וצ טכייל ױזַא ךָאד ןענייז ןעבָארקימ יד ןופ םיאנוש ייווצ
 רַאפ ןעגירק וצ טכייל ױזַא ךָאד ןענייז ןעשינערָאװאב ייווצ יד טָא
 ,םושפ :טנַאה רעלופ רעד טימ ךָאד ייז טיִנ רומַאנ יד .םענייא ןעדעי
 ,עםיורג יד ןוא ,טנוזעג רעּפרעק םעד ןעכַאמ וצ םוא ןעסע ךילריטַאנ
 ןעסיורג םייב תוכרב עדייב יד טָא ןעלהעפ ךָאד ןוא !ןוז ענעדלַאג
 מָא טכייל יוו ,שוריפב ןָא ןיוש טזייוו טפאשנעסיוו יד להָאװבָא ,םלוע
 ןערָאּפשראפ טנָאקעג ןעטלָאװ רוטַאנ רעד ןופ ןעקנַאשעג ייווצ יד
 ,טייהקנארק ליפ ױזַא ,קילגמוא ליפ ױזַא

 -נייה רעזנוא ןענעג זיא סָאד גנוגידלושאב עגידנרָאצ א רעסָאוװ
 -ַָאד רעד ואוו ,טפַאשלעזעג רעשיטסילַאטיּפַאק רעטכערעגמוא רעניט
 ,ךיז טנעכעראב .קילג ךילשנעמ ,ןעבעל ךילשנעמ רעביא טנעוו ראל
 ,עמארג ןיא ןעניואוו ןוא ןעסעּפָא גיטכיר רָאנ : ךיז טרעדָאפ סע סָאװ
 ױזַא ןופ טסואוועג טינ ןעטלָאװ רימ ןוא ,רעזייה עגידנענוז ,עגיטפול
 א יו רעגינעוו טינ .טיוט ןעגיטסיזמוא ליפ ױזַא ןוא קילגמוא ליפ
 עניילק ןיא םיױא רימ ןעגעל ךעלרעדניק ןָאילימ ןעבלאה ןעגרַאק
 ,הנידמ רעוויסערנָארּפ ,רעכייר רעד ןיא ,ָאד ,רהָאי ןעדעי ךעל'מירבק
 !ןעטַאאמש עטנינייארַאפ יד

 "דניווש יד טימ גידנעטש ךיז ןערעטאמ רעטייברא ןעעמרא עצנאג
 ןוא ,טייחרעגידעבעל ןעגנול יד ייז ייב ןעסע עכלעוו ,ןעבָארקימ-טכוז
 רעד ןופ ליפ ױזַא ןיוש טסייוו ןעמ שטָאכ ,טגייווש גנורינער רעזנוא
 ןעטנאקירבאפ יד טביולרעד ןעמ .טייהקנארק רעד םָא ןופ ךַאזרוא
 -םיורא סדרָאלדנעל יד ןוא ןעסע סָאד ןעוועשלַאפ וצ יירפ ןוא קנארפ
 טסייה סָאד ,ןעמייה ס'רעטייברא יד ןופ ןוז יד ןוא טפול יד ןעּפַאכוצ
 !סיורא ןעגנול ערעייז ןופ טושּפ

 וצ ןעננואווצעג ןענייז ,רעטיײברַא יד ,טייל עמירָא הנחמ יד טָא
 ופ ךעלנייטש עזָאלנוז ,עזָאלמפול ,עגנע יד ןיא טכַאנ ןוא גָאט ןעבעל
 עגינייא ןעביג ,רהיא טהעז ,ראפרעד רעבָא .רעכעל-טנעמענעט יד
 -םיורא ,ןעלָאטיּפש ףיוא תובדנ עכייר סדרָאלדנעל ןוא ןעטנאקירבאפ
 .ןענייז ייז רשכ יו ןעזייוו וצ ,לעסיפ-רזח סָאד טימרעד גידנעלעטש

  טסייוו עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעד ףיוא רהעמ טגיל דלוש יד רעבָא
 סָאד םינ רהיר ןייק ךיז טינ ןוא ןעמייחניימעג יד טָא ןופ טונ ץנאג
 ןענייז סע ?גנע ױזַא זיא טלעוו יד ,זיא סָאװ .ןערעסעבראפ וצ
 םימ גרעב ןוא רעדלעפ ענידעל סעקערטש עצנַאג ןייק ןַארַאפ טינ ןעד
 ,רעדלעוו עװָאנסָאס ןייק ָאמינ ןעד ןענייז סע 4 טפול רעגיד'תויח
 עדנעבעג ןעבעל סעמעוו ,םי ם'נופ סעגערב ןוא ,ןעוועטסוּפ עכלעוו
 | ?ץץעווינ ןיא טהעג טפול

 םינ ךיז טלָאװ ,ערעזנוא יו ,טפַאשלעזעג עכייר ַאזַא ?זיא סָאװ
 עמארג ענהעש יא ,ןעקירבַאפ יד יא ןעיוב ןוא ןעבענ הצע ןא טנַאקעג

 סָאװ ?רוטַאנ רע'תמא רעד ןיא ,טרָאד רעטיײברַא יד רַאפ סעקזייח |
 -וִצ טנָאקעג ןעטלָאװ עכלעוו ,טינ ןענהַאב ןייק ןעד ןעבָאה רימ ?זיא
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 ?ןענהַאב יד טגָאמראפ רעוו רעבָא ?טרָאד ןופ טייברא יד ןערהיפ
 םיוח יד ןעדניש עכלעוו ,ןעטַאנגַאמ עלעקּפוק א רָאנ ,קלָאפ סָאד טינ
 ןיא ןעגיל םורַאד ןעזומ רעטייברַא יד ןוא ,עזייר ליימ ןעדעי רַאפ
 תובוט עלַא ןעבָאה עכלעוו ,סדרָאלדנעל-טדָאטש יד ייב עינעמשז רעד
 .טייז רעייז ףיוא ץעזעג ם'נופ

 רַאפ טפַאשלעזעג רעד וצ ןעבָאה ןעמ ןַאק תונעט עכלעזא טא
 ןהענ רימָאל רעבָא ,ןעסע סקלָאפ ןופ ןעוועשלאפ סָאד ,ןעגייוושרַאפ
 :רעמייוו

 ןיא ןוא טפול רעשירפ רעד ןיא ןעבעל ןוא ןעסע ךילריטַאנ ץוחַא
 -נעמש רעד ןענעג שינערָאװאב עטירד יד רוטַאנ יד זנוא טינ ,ןוז רעד
 ןופ טייקנעקורט יד זיא סָאד ןוא ,ןעבָארקימ ןופ גנוציילפרַאפ רעגיד
 ,טייקטכייפ ןיא ןעבעל רָאנ ןענַאק ייז ןופ ליפ רהעז לייוו .טּפול רעד
 .טנעקירטעגסיוא גיצרעהמעראכמוא ןערעוו ייז ןוא ,ץענ רעד ןיא
 ןעגירק וצ ןעטכיזניה ערעדנַא ןיא ךיוא ןעלהעפרַאֿפ ןעבָארקימ ליפ
 ןופרעד םוא ןעמוק ייז ןוא ץנעטסיזקע רעייז רַאפ ענַאל עניטסנינ יד
 | ,ךיוא

 ,ןעכָאק ןופ ץיה יד -- שינערָאװאב א ךָאנ רימ ןעבָאה רעדיוו
 טינ טייוו ,טייוו ןיוש זיא סָאד .שעוו סָאד ןעכַאק ןופ ,"ןענעק ,, ןופ

 יד ןופ גנולקיווטנע רערעייחעגמוא רעד וצ גנורעטש עניילק ןייק
 | .ןעבָארקימ

 .ןע'מס עסיוועג ןענייז ןעבָארקימ יד רַאפ אנוש רעגיטכיוו ַא ךָאנ
 יד ןענופעגסיוא טפאשנעפיוו יד טָאה ןעבָארקימ יד טימ ףמַאק ןיא
 ,דיסע קילָאברַאק ,דָאי .ב .צ יוו ,סקיטּפעסיטנַא יד ,סטנעטקעפניאסיד
 טימ ,ןעפָאמש עשימעכ ערעדנַא ךס א ןוא ףייז ,אדָאס ,דיסע קירָאב
 ןעכאמ סָאװ ,ןעכַאז ךָאנ ןעביג םע .קעװַא ייז ט'רטּפ ןעמ עכלעוו
 ןַא ןיא ןופרעד רעבָא ,ערעזנוא רעל'מיאנוש ןעעמרא יד טָא טשיניוצ
 ,ץַאלּפ רעדנַא

 טימ טפָארטשעג זנוא טָאה רומַאנ יד שטָאכ :לָאמַא ךָאנ ,ָאזלַא |
 ןעבעגעג ךיוא רעבָא זנוא יז טָאה ,ןעבָארקימ עניטפינ ןופ הכמ רעד
 .טנַאה רעדלימ רעד טימ תואופר

 .רעּפרעק רעטעמרָאקעג טנוזעג א זיא ,ע טש ר ע י ד
 .ןיישנענוז ןוא טפול עשירפ ,ע ט ייוו צ י ד
 ןעמרָאפ עגינייא עכלעוו ןיא ,טייקנעקורט זיא ע מ י ר ד י ד

 .ןעבעל טינ ןענָאק ןעבָארקימ
 .קעווא ייז טע'גרה עכלעוו ,ץיח זיא ע ט ר ע פ י ד
 סקיטּפעסיטנַא יד ,סטנעטקעפניאסיד יד ןענייז 9 ט פ נ י פ י ד

 | .(ןעבָארקימ-ןעגעג)
 ַא רהעז זיא ביוטש רעד .לארעביא ךיז ןעניפעג ןעבָארקימ יד

 וצ ןוא ףױא טביױה טניוו רעד ןעוו ןוא .ייז רַאפ ץאלּפ םעווקאב
 ייז .ןעמפול רעד ןיא ףיוא ךיוא ךיז ייז ןעביוה ,ביומש םעד טזַאלב
 יד ךרוד ,ןעריט יד ךרוד ביומש ן'טימ ןיירא זנוא וצ ָאזלַא ןעמוק
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 ףױא ,ןעסע ץפיױא :ןעכאז עלַא ףױא ךיז ןעצעזאב ןוא רעטסנעפ
 ןעגיוצעגניירא ןערעוו ןוא זלַאה ןיא ,זָאנ רעד ןיא ,רעּפרעק רעזנוא
 .ןיירא ןעגנול יד ןיא םעטָא ן'טימ

 -ייז ןעמוק רימ ואוו .ךילנעממוא זיא ןעבָארקימ יד ןעדיימסיוא
 יד ןיא ,ןענהַאב יד ןיא ,סרַאק עטקַאּפעג יד ןיא : ןַארַאפ ייז ןענ
 ,םרעטַאעט יד ןיא ןוא סלָאה עטמליפעגנָא יד ןיא ,ןעקירבַאפ עגיביוטש
 ,ןיירא ביומש רעד ייז טגנערב לארעביא לייוו

 רעכלעוו ,בימש רעד .הרצ עצנאנ יד טינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא
 -ירוצ ןופ ,ךיש יד ןופ רעדעל ענעבירוצ ןופ ךילנהעוועג טהעטשאב
 לעטייה סָאד טצארקוצ ,.ו .זַא .א טנעמעצ ,ןיימש ,ןעזייא םענעב
 יד טָא ךרוד ןוא ,ןעגנול יד ןיא ,זָאנ רעד ןיא ,זלַאה ןיא ,ליומ ןיא
 -ניירא טכייל ןיוש ןעבָארקימ יילרעלא ןענָאק רעצעלּפ עטצארקוצ
 ךיז ןוא ןעצעזאב טרָאד ךיז ןוא ןיירא עדייבעג רעזנוא ןיא ןעמוק
 -נָאק ןופ ,ןעטייחקנארק עגיטפינג עלַא .ןערהעמ ןוא ןערהעמ ןעמענ
 יד ,ןערַאטַאק עלא ,אינָאמוינ ,אניטַאלרַאקס ,טירעטפיד ,ןָאשּפמַאס
 ןפוא אזַא ףיוא ןעשנעמ יד וצ ןעמוק םּפירג

 רעבָא ,ךילנעממוא זיא ןעבָארקימ יד ןעדיימסיוא ,טגָאזעג יוװ ,ןוא
 -ייב ץקאמ ייז ןוא ייז םימ ןעלגנאר ךיז ,געו םעד ןעלעטשרַאפ ייז
 .ךילגעמ ץנאג זיא ןעמוק

 ןופ עבאגפיוא יד ןערעוו זומ ייז טימ ףמאק רעניטכיר ַא ןוא
 שינעיניה א זיא וצרעד ןעלטימ עניצנייא יד ןוא ,טייחשנעמ רעד
 ,ךילריטַאנ ןעסע :טגָאזעג לָאמ ַא ךָאנ ,ךָאד זיא סָאד ןוא ,ןעבעל
 ןייק ןעזָאלרעד טינ ,ןוז רעד ןיא ןוא טפול רעשירפ רעד ףיוא ןעבעל
 ץרעטנוא טינ ,ךיק ןיא טינ ,רעלעק ןיא טינ ןעביײלקנָא ךיז ץענ םוש
 ,ןעפָאטש עשימעכ יד טימ ןעצונאב טפָא רהעז ךיז ןַאד ןוא ; קניס
 ,טרידנעמָאקער טפאשנעסיוו יד סָאװ

 ןיא רעטסגימכיו רעד ףייז זיא ןעפָאטש עשימעכ עלַא יד ןופ
 -ַאּפ ןוא עדָאס ךיז ןיא טָאה ףייז .ןעבעל ןעכילגעט-גָאט ,ןעכילנהעוועג
 -קימ ןופ םינלזג -- סיַאלַאקלַא עדייב ןענייז ןעכַאז יד טָא ןוא ,שַאט
 .ןופ עמעט רעד וצ ךילדנע זנוא טגנערב טקנוּפ רעד םָא ןוא .ןעכָאר
 | .ם יי ק ניי ר -- ךילמענ ,ןעביירש ןעגיטציא רעזנוא

 רָאנ ,טייקנהעש רָאנ טינ טייקנייר זיא ,ָאזלַא ,ןעהעז רימ יו
 א ןיא ןעניואוו וצ זיא טכילפ עטשרע רעזנוא .ךיוא טייקטנוזעג
 םינ ,ןעגיל ןעביילב טינ רָאמ ביומש ןייק .זיוח רעזַאלבױטש ,רענייר
 םינ ,ןעלקניוו יד ןיא טינ ,עגָאלדאּפ רעד ףיוא טינ ,לעבעמ םעד ףיוא
 .טנעה יד ףיוא טינ ,ןעסע םעד ףיוא טינ ,רישעג ן'פיוא

 ךיז יו ,ביוטש ןופ זיוה סָאד ןעטיה וצ רעגיטכיוו ךס ַא זיא סע
 ץעכלעוו ,יירעצוּפיזיױה ןופ סעטכָאמש ענעדיישראפ יד טימ ןעבעגוצּפָא
 ךס ַא טימ זױה ַא .עטסָאבעלאב רעד ייב טייצ ליפ ױזַא ןערעדָאֿפ
 זיא ,רעדליב ןוא ןעגנַאהרָאּפ םימ ,לעבעמ טימ טקאּפעגנַא ,םעקצַאצ
 ןעשיווצ סע ןָאק רעוו לייוו ,טייקנייר רע'תמא וצ שינערעטש עסיורג ַא
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 לָאמ רָאּפ 8 ביוטש םעד םורא שיוװ א ןעבעג ןעכַאז טימ דלַאװ אזא
 זיא ,לעבעמ ענעשוילּפ ,עטעבעג ,עטעקצאצעגסיוא יד םימ ?גָאמ ַא
 ןופ ןעלַאּפרעדינַא זומ עטסַאבעלַאב יד רעדָא --- ייווצ יד ןופ סנייא
 רהַאפעג ןיא ןייז ןעזומ טניזעג-זיוח ץטימ ןעמַאזוצ יז רעדָא ,טײברַא
 בױטש רעד סָאװ ,ןעטייהקנארק עלַא ןופ תונברק יד ןערעוו וצ
 | ,םימ טגנערב

 .ןעבָארקימ טייהקנַארק
 רעד .זיוה רענרעדָאמ א ןופ ללכ רעד ןייז זומ ,ָאזלַא ,טייקנייר

 ענייז ןוא רענילק םויקעוו םעד טימ ןעמונעגוצ טכייל טרעוו ביוטש
 םעד ןיירא טהיצ סָאװ ,ןישַאמ עשירטקעלע ַאזַא םטנעמשטעטַא
 -בױטש רעטוג ַא טימ ןעמונרַאפ טרעוו ביומש רעד רעדָא ,(ביוטש

 ןייק ןעכיורבעג טינ ןעמ לָאז לָאמ ןיק .(18 לעטיּפאק) עטַאמש |
 ץַאלּפ ןייא ןופ ביוטש םעד רָאנ טפרַאוװאוצ יז לייוו ,טשראב-רעדעפ
 | | .ןערעדנַא ן'פיוא

 רהעמ סָאװ ,זיוה ןיא ןערעוו טעוװעלַאשזעג טינ רָאט ףייז ןוא
 ָאולַא זיא סע .זיוה סָאד זיא רענייר ץלַא ,טכיורבעג טרעוו סע ףייז
 ןערעטפול ,רעכילייל ןוא ןעכיצ ענייר ףיוא ןעּפָאלש וצ גיטכיוו רהעז
 טימ רָאנ ןעקעדוצ ךיז ,ןערעדעפ יד ןעשַאו טּפָא ,טנאועגטעב סָאד
 רעטנוא ןוא טנעה יד ןייר ןעטלַאח ,ןעשַאװ ךיז ןענָאק סָאװ סערדלָאק
 .ןענַאילימ יד ןיא םרָאד ךיז ןעביילק ןעבָארקימ לייוו ,לעגענ יד

 יד ןעלעטשרעטנורא טינ ןעמ רָאמט ,רישענ טגנאלאבנא סָאװ
 יז ךָאנרעד ןוא ןעקנייװשּפָא זיולב ייז ןוא ןַארק ן'רעטנוא רעלעמ

 םעד טינ עקַאט רשפא טהעז גיוא סָאד .ךוטדנַאה ן'טימ ןעשיווסיוא -
 ַאזַא ןופ םיוא ךיז ןעכַאל ןעבָארקימ יד רעבָא ,ץומש ןעטרימשוצ

 ןערעוו ןעשאוועג גיטכיר ןעזומ ּפעט ןוא רעבליז ,רעלעט .ןעשאוו

 טקנייוושעג ןוא ,רעדיױּפ-ףייז טימ רעדַא עדָאס טימ רעסַאװ םייה ןיא

 ייז ןייר יו ןעזייוו ןיוש לָאז ןיילַא ץנַאלג רעד זַא ,גיטכיר ןערעוו

 | | .ןענייז
 ףרַאד ןעמ .ןייר ןערעוו ןעטלַאהעג ךיוא ןענַאק ןעקירבאפ יד

 עלַא זַא ,שינערעהוצנָא ןַא ןעגירק לָאז טנאקירבאפ רעד זַא ,רָאנ

 -ריטַאנ סָאד ןעפרַאד רעטמיײברַא יד ןוא .סָאד ןעגנַאלרַאפ רעטײברַא

 ןערהיפ רעטייברַא עטריזינַאגרָא .ןערעדָאפ גימימשנייא עלַא ךיל

 ,סיוא ץלַא ךילנהעוועג
 -עג טּפָא ,ןייר ץנאג ןערעוו ןעטלאהעג ךיוא ןענָאק ןעסַאג יד

 ןעלַאז רעגריב יד זַא ,רָאנ ףרַאד ןעמ .ןערעוו טצירּפשאב ןוא ןעשַאוװ

 ,רעטסנעפ יד ךרוד ,טנעה יד ןופ ןעפרַאװ טינ ןוא טנעגילעטניא ןייז

 רָאג טלַאפ גנוריגער-טדָאטש רעד ייב זַא ,ליפ ױזַא ןעצומשנָא טינ ןוא

 .ןעגינייררַאפ ןייא ןיא ןעטלַאה ןוא ןהעגוצכָאנ טיטעּפַא רעד קעװַא

 רעד טימ ןערירעּפָאָאק ןעזומ רעגריב עגיטפנינראפ ןוא עטנעגילעטניא

 .א ךעלקיל יד ,ןעסַאג יד ,סקרַאּפ יד ןייר ןעמלאה ןהעז ןוא טדָאמש
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 ,ךיז רַאפ ךיוא ןיא ץומש ןוא ךיז רַאפ זיא טייקנייר לייוו ,.וװ .זַא
 ץנַאג טגנערב ןוא ןיירא זיוה ןיא ביוטש ן'טימ ןיירַא קירוצ טמוק םע
 .טסעג עטשניוועג ןייק םינ רָאג טּפָא

 טייקנייר ןעגעוו ץלַא
 טמוק טייקנייר עמעט רעד רעטנוא .רעטייוו רימ ןעהעג טציא

 וצ ךיז טעב ָאד רעבָא .ןיירא יאדוא רעּפרעק ןופ טייקנייר יד ךָאד
 טיג רעדעי .רעּפרעק ןופ טיוה רעד ןעגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא ןעגָאז
 גינעוו רעבָא ,ךאז עטוג א זיא רעּפרעק םעד ןעטלַאה ןייר זַא ,וצ
 טימ ןעשַאו וצ טּפָא םהיא זיא סע גיטכיוו יו ןעפיירגאב ןעשנעמ
 :ןהעז רימָאל טָא .ףייז ןוא רעסַאװ רעמירַאװ

 טהעז ,וויטקאּפש ןעסיורג ַא ךרוד טיוה רעד ףיוא טקוק ןעמ ןעוו
 .ןערַאּפ רעדָא ,סרָאּפ טפור ןעמ עכלעוו ,ךעלעכעל עקנישטיּפ ןעמ
 יד טָא ןופ טנעזיױט יירד ןעגעג ןעמ טניפעג רעצעלּפ עגינייא ףיוא
 -ערימ יד ןענייז ךעלעכעל יד טָא .טיוה שטניא ןייא ףיוא ךעלעכעל
 טרילוגער םייוש רעד .רעּפרעק ם'נופ ןעזירד-סייוש יד ראפ ךעל
 רעד טרעוו ,.ב .צ ,טייברַא רערעווש ןיא ןעוו .רעּפרעק ןופ ץיה יד
 טלהיק ןוא םייוש רעד סיורא טמוק ,טמירַאװאוצ קרַאטש רעּפרעק
 רעדנַא ן8 ּפָא טלהיק ץּפמָאּפ ַא ןופ רעסַאװ סָאד יו דָארג ,ּפָא םהיא
 .ךאז עטמירַאוװאוצ

 רעטנורַא טולב סָאד טגנערב ,(222 לעטעלב) רעהירפ טגָאזעג יו
 -פָא םעד ןופ קלח ןייא ןוא ,ןעוויוא ןעגידעבעל םעד ןופ לַאפּפָא םעד
 ,רעּפרעק ןופ םיורא טמוק רעסַאװ סָאד טָא ןוא .רעסַאװ זיא לַאפ
 זיא םעטָא רעד זַא ,טינ ןעד טסייוו רעוו  .ןעגנול יד ךרוד ,סנעטשרע
 ן'טימ רעסַאװ םיורא ןעסיג עכלעוו ,ןערינ יד ךרוד ,םנעטייווצ 4 טכייפ
 רעד טָא ןיא רעטנוא ןעדייב ייז טפלעה טיוה יד ןוא ,(הנתשה) ןירוי
 רעבָא ,סייוש ןופ טכייפ לעסיבַא גידנעטש זיא טיוה יד .טײברַא
 טּפעװעגסױא םייווש רעד טרעוװ טײקמירַאװ ם'רעּפרעק םעד רעביא
 לָאמא ףיוא םייוש ךס א ןעוו רָאנ .טינ סָאד ןעקרעמאב רימ ןוא
 .סע רימ ןעקרעמאב טשרע ןַאד ,סיורא ןיוש טמוק

 רעסַאװ סָאד ןעזָאלוצסױרא ףיוא ךעלעריט טָאה ָאזלַא טיוה יד
 ךיוא טמוק רעסַאוװ ן'טימ זַא ,ךָאנ ןעסייוו רימ ןעוו ןוא ,רעּפרעק ןופ
 ,ןיוש ךָאד ןעמ טהעטשראפ ,רעּפרעק ןופ לַאפּפָא רעסיוועג ַא םיורא
 ,ןעפָא ךעלעריט להָאצ עסיורג יד טָא ןעטלַאה וצ זיא סע גיטכיוו יו
 טפַא זומ רעּפרעק רעד זַא ,ןיוש ךָאד טסייה סָאד ןוא ,ןייר .ה .ד
 - .ןערעוו ןעשַאוועג

 גימיונ טגנידַאבמוא זיא טייקנייר עכילרעּפרעק יד טָא רעבָא
 .ןעסיוו וצ טינ טדַאש עכלעוו ,ךַאז ַא ךָאנ בילוצ

 ליפ ;ױזַא זַא ,טקַאפ רעד טנאקאב םטוג זיא טפאשנעסיוו רעדי
 -ץעגפיונוצ יז טלָאװ ןעמ ןעוו זא ,טיוה רעד ןופ ּפָא ךיז טלייש עקסיל
 ןעליפנָא שדוח ןייא ןיא טנַאקעג ןעמ טלָאװ ןעבילקעגנָא ןוא טרַאש
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 ןײלא ןעשנעמ ןייא ןופ םמירָא יד ןופ רָאנ עקסיל טרָאװק עצנַאג ַא
 -עג 8 רָאנ ,רעּפרעק ם'נופ ּפָארַא טמוק עקסיל עטיוט רָאָנ טינ ןוא
 יד ןופ טייקטעפ יד ףױא טלַאה לא רעד טָא .ךיוא ליוא רעסיוו
 .רעּפרעק ןעצנַאג ץפיוא ןוא ּפָאק ן'פיוא רָאה

 ליוא רעד ןוא טיוח עטיוט יד -- ןעלַאּפּפָא עדייב יד טָא ןוא
 ןוא ,סרָאּפ יד ןעּפָאטשראפ ייז ןוא סייווש ן'טימ סיוא ךיז ןעשימ
 רהָאה יד עכלעוו ןופ ,ךעלכעלַאנַאק יד ךָאנ ייז ןעּפָאמשראפ טפָא
 ןוא םייווש רעד ,ליוא רעד .ה .ד ,עסַאמ יד טָא ןוא .סיורא ןעסקַאװ
 / ,עכלעוו ,ןעבָארקימ רַאפ לכאמ רעקַאמשעג ץנאג א ןענייז ,עקסיל יד
 ץפיוא ןעצעזאב וצ ךיז טייחנעגענלעג יד רָאנ ןעכוז ,טגָאזענ יו

 .רעּפרעק
 גונעג טינ ךָאנ זיא (עקווָאלַאטס) זה גנידרָאב רעד טָא רעבָא

 יד ךרוד .רעמייו ןעכירק ייז .טסעג ענעטעבעגמוא יד טָא רַאפ

 ןוא ,ןיירא טיוה רעד ןיא ףיט ךיז ייז ןעּפוטש ךעלכעלַאנַאק-רהָאה

 ן'תערצ ײלרעלַא ,ָאמיזקע ,ךרַאּפ) ןעטייהקנַארק-טיוה עזעירעס ליפ
 | .ןופרעד טַאטלוזער רעד ןענייז (.וו .זַא .א

 ךיז ןעדָאב ןוא ןעשַאו
 רעד טימ דנַאל א ןופ עיצַאזיליװיצ יד ןעמ טסעמ טּפָא רהעז

 ןעמ רעטריזיליוויצ סָאװ .טצונענסיוא טרָאד טרעוו סָאװ ,ףייז לחָאצ
 ןעמ טכוז טייקנייר רחעמ ץלַא ,ןעמ טכיורב ףייז רהעמ ץלַא ,זיא
 ,טייהניואוועג ַא ןיוש טרעוו סָאד לייוו ,ןעבָאה עקַאט סע זומ ןעמ ןוא

 דָארג ןעשנעמ ןעטריזיליוויצ א ייב זיא ךיז ןעדָאב ןוא ןעשַאו

  ןעבעל ןיא ןעכַאז עטסגיטכיוו יד יוװ ,גיטיונ יוזא

 ןעסיורג םייב וליּפַא עניװָאנ ןייק םינ דָאב יד ןיוש זיא ,קילג םוצ |
 זַא ,ןעלהיפ וצ טייהניואוועג רעד ןופ ּפָא רָאנ טגנעה סע ןוא ,םלוע
 א ןעגירק וצ הימ יד ןעמינ ךיז םורַאד ןוא ;סָאד ףרַאד ןעמ
 ױצּפָא .ךאז ערעװש אאזַא םינ זיא גָאט ןעדעי ּפָא קנייווש ןעטוג
 ךיוא זיא ,ךָאװ 8 לָאמ רָאּפ א ,ענַאװ רעמירַאוװ א ןיא ךיז ןעקנייווש
 ,טכעלש טינ רָאג

 ?רָאב עמירַאװ ַא יצ עטלַאק א
 םיורא טניר ןוא ןיירא טניר רעסַאוװ ואוו ,דנַאל טריזיליוויצ ַא ןיא

 רעדעב ןעמהענ סָאװ ,ןעשנעמ ךס 8 ןארַאפ ןיוש ןענייז ,ןעטנארק ךרוד

 -םוא ןופ זא ,טפָא ױזַא ךיז ןעדָאב ייז .טייקנייר בילוצ זיולב םינ

 סָאד ,טושּפ .ןייז טינ עדער ןייק ןיוש ןַאק רעּפרעק ןץ'פיוא םייקנייר

 -ץגרַאפ ןימ ַא זיא סָאד ןוא ,טייחניואוועג ַא ייז ייב זיא ךיז ןעדָאב

 עטלַאק ןעמענ ןעשנעמ עגינייא יו ױזַא רעבָא .רעּפרעק ן'ראפ ןענינ

 ןעמ זומ ,עסייה רעדָא ,עמירַאװ ןעמענ טרעקראפ ערעדנַא ןוא ,םענַאװ

 .רעטרעוו רַאּפ א ןעגָאז ךיוא ייברעד ןוא ןעלעטשּפָא ךיז

 -טולב יד ךיז ןעהיצ ,ענַאװ רעטלַאק א ןיא ןיירא טהעג ןעמ ןעוו

 ,ןעצרַאה םוצ קעװא טּפיול טולב סָאד ןוא ןייא טיוה רעד ןופ ןערעדָא
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 ,רעּפרעק ןופ םיקלח עגידגינעווניא יד וצ ,ךרַאמיּפָאק םוצ ,ןעגנול יד וצ
 ,טנעמָאמ םעד טָא ףיוא טולב סָאד םוראד גידנערעװנָא ,טיוה יד ןוא
 גינעווניא רעּפרעק רעד טרעוװ רַאפרעד רעבָא .טלהיקעגּפָא טרעוו
 טרָאד "טנערב , סע ,גיטעט טרָאד טרעוו סע .טולב ם'נופ טמיראוורעד
 ןוא ,רעלענש ןהעג ןָא טביוה ןעמיראװ סָאד ,"ןענערב , סָאד .רעסעב
 טבייר ןעמ ןוא רעסַאװ רעלהיק רעד ןופ סיורא ןיוש טמוק ןעמ ןעוו
 רעד וצ קירוצ טולב סָאד טמוק ,רעכיטדנַאה עבַארג טימ רעּפרעק םעד
 רעד ןוא טיור טרעוו טיוה יד .טבעלענפיוא קירוצ טרעוו יז ןוא ,טיוה
 .טײקמירַאװ טימ טהילנ רעּפרעק רעצנַאג

 ַא ראפ ןערָאװעג טלעטשעג רָאנ זיא ענַאו עטלַאק אזַא רעבָא
 םָאד ךיז טרעק ןעשנעמ ןעכַאװש א ייב .רעּפרעק ןעטנוזעג ,ןעקרַאטש
 וצ קנַארק רחַאפעג ןיא זיא רע ןוא ,םַאזגנַאל רהעז םוא קירוצ טולב
 -לַאק וצ ןערעוו טניואוזעג ןעמ ןָאק דלודעג טימ ,ךילנהעוועג .ןערעוו
 .גנומיטשוצ ס'רָאטקַאד ן'טימ ןָאט ןעמ ףראד סָאד רעבָא ,רעסַאװ רעט

 -וצ ןערעדָא-טולב יד :ךּפיה םעד דָארג טגנערב ענאוו עסייה א |
 םיקלח עטסנינעווניא יד ןופ טולב סָאד ןוא ,ץיח רעד ןופ ךיז ןעטיירּפש
 ןאד גידנעבָאה ,ץרַאה סָאד ןוא .טיוה רעד וצ סױרַא ,טרעקראפ ,טמוק
 םָא ףיוא זיא טולב סָאד ,טושּפ .טכַאװשעגּפָא טביילב ,טולב רעגינעוו
 רעד ןוא ,טיוה רעטמיראוואוצ רעד וצ ןעגנַאגעגקעװַא עלייוו רעד

 .ךאווש ןוא םייה ךיז טלחיפ שנעמ |
 זַא ,ףרַאד ןעמ ןעוו ,הירפ רעד ןיא טוג םורָאד זיא ענַאװ עלהיק ַא

 ןעגנערב ןוא רעסעב "ןענערב , ןעמענ ,ןערעוו טרעדורוצ לָאז טולב סָאד
 ןץמימ סע טקיש ןעמ ,רעּפרעק ןעצנאג םעד דנַאטשוצ ןעגיטעט ַא ןיא
 וו .זא .א ןעצרַאה םוצ רעסַאוװ ןעטלַאק

 ,םנעװַא ןיא ךאז עניטכיר יד םורַאד זיא ענַאװ עמירַאװ ַא ןוא
 /ןעמ טחיצ רעסַאװ ןעמירַאװ םעד טימ .ןעפָאלש ןהעג ליוו ןעמ ןעוו
 וצ וצ סע טםהיצ ןעמ ,חומ ןופ ןוא ןעצרַאה ם'נופ קעװַא טולב סָאד
 טפַא ןערעוװ טײקגיזָאלּפָאלש ןופ ןעדייל סָאװ ןעשנעמ .טיוה רעד
 מייקמירַאװ יד .(רעסייה ןייק טינ) ענַאװ רעמירַאװ א ןופ ןעפלָאהעג
 חומ רעד ןוא ץראה סָאד ןוא ,טיוה רעד וצ טולב סָאד סיורא טגנערב
 .טרעפעלשרֿאפ ןוא רעכַאװש ןערעוו

 .ןעדָאב ןוא ןעשאוו טפָא
 רעדיילק יד ןוא רעּפרעק רעד ןעכלעוו ,ךורעג רעטכעלש רעד טָא

 ןעמיומ םעד ןופ תודע טגָאז ,דָאב יד טגיסעלכַאנרַאפ ןעמ ןעוו ,ןעגירק
 סָאד טשַאװ ןעמ ןעוו ןוא .רעּפרעק ןופ סיורא טמוק סָאװ ,לַאפּפָא
 ןיוש זומ לַאפּפָא רעד ןוא םרָאּפ יד סָאד טּפָאטשראפ ,קעװַא טינ טפָא
 ןערינ יד ןוא .טלעוו ס'טָאג ףיוא ןעמוקוצסיורא געוו רעדנַא ןֵא ןעכוז
 -רעוַא יו ,זיא עבַאנפיוא ץעיינ יד טָא רעבָא .באשזד םעד ןַאד ןעגירק
 ץטלעטשץגּפָא רעייז ךיז ןעבָאה ןערינ יד .רעטײברַא ןַא רַאפ םייט
 .טסיזמוא ּפָא טינ טהעג ןעפרַאװאוצ ייז ףיוא רהעמ ןוא טײברַא
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 - .טיוה רעד ןופ רעצעלּפ ענעדיישראפ ןעשאוו טּפָא

 יו ,םרָאּפ רהעמ ךס 8 ןעבָאה סיפ יד ןוא ןעכיד יד ,סעװכַאּפ יד
 םרָאד ןעמ טציווש ראפרעד טָא .טיוה רעד ןופ םיקלח ערעדנַא יד
 רעטּפָא ןעמ ףרַאד טרָאד זַא ,ןעלהעצרעד ןעמ ףרַאד ןעמעוו ןוא ,רהעמ
 ? ןעשַאװ

 .שעוו ןעטייב ןוא ןערדָאב ריז

 םיורא טיױה רעד ףיוא םרָאּפ יד ןופ טמוק ,ןעביוא טגַאזעג יו
 םוצ רעטנהענ ןעד זיא רעוו ןוא ,לַאפּפָא רעסיוועג ס'רעּפרעק םעד
 ןוא ,ּפָא סָאד ךיז טגעל שעוורעטנוא ן'פיוא ?דמעה סָאד יו ןעשנעמ
 | .דָאב רעדעי ךָאנ ןעטייב ןעמ זומ סָאד

 .ךיז ןעדָאב טינ

 .דימ טנייז רהיא ןעוו ,רעסַאװ רעטלַאק ןייק ןיא טינ ךיז טדָאב
 - ,ךילנהעוועג יו ,רעגירעדינ ןַאד זיא רעּפרעק ןופ דנַאטשרעדיװ רעד

  דָאב עמירַאװ ַא ,טרעקראפ .ןעגירק וצ טכייל ןַאד זיא טלַאק ַא ןוא

 .טייקדימ רעד ןופ ךס א וצ טפָא טמענ
 / ןעו ,(.ב .צ םי ןיא) רעפסַאװ רעטלַאק ןיא גנַאל וצ טינ ךיז טדָאב

 | .ראפרעד ןעלהַאצאב רעווש ןעמ ןַאק ,ןיוש טרעטיצ ןעמ

 דלַאב ןעדָאב וצ טוג טינ ךיז זיא םע זַא ,ןעקנעדעג וצ טוג זיא םע

 םורַאד זיא ןוא ןעגָאמ ןיא טגיטפעשאב ןַאד זיא טולב סָאד .ןעסע ץ'כָאנ

 ַא ןוא ,טלהיקעגּפָא ןַאד זיא טיוה יד .טיוה רעד ןופ ןעגיוצעגקעװַא

 ןעקנעדעג סָאד ןעמ ףרַאד טּפיוהרעביא .ךילגעמ ץנאג זיא גנולהיקרַאפ |

 ןעמוק (ןעפמַארק) סּפמערק זַא ,טביולג ןעמ .םי ןיא ךיז ןעדָאב םייב

 .ןעגָאמ ןעלופ א טימ ךיז ןעדָאב ןופ

 ,דָאב ןופ ןעמוקסיורא

 - רהיא זַא ,רעסַאװ עטלַאק גונעג ןָא טזָאל דָאב רעמיראו רעד ךָאנ

 ןעסנַאש רעגינעוו ךס ַא .דָאב רעלהיק ץנאג ַא ןופ ןעמוקסיורא טלָאז |

 .טפול רעגימורא רעד ןופ ךיז ןעלהיקראפ וצ רהיא טָאה

 .רָאב ןופ רוטארעפמעט יד

 ןעוו ,טנייז רהיא ואוו ,טסייוו ןוא רעטעמַָאמרעט-דָאב ַא ךיז טפיוק

 -כָאנ .ץיח דַארג 98 ןעטלַאה ףרַאד דָאב עמירַאו ַא .ךיז טדָאב רהיא

 לָאז ןעמ זַא ,דַארג 77 וצ ןערעוו טלהיקענּפָא רעסַאװ סָאד ףרַאד םעד

 .ןעטלעקרַאּפ וצ ןערָאּפשראפ ךיז ןוא דָאב רעלהיק ַא ןופ ןעמוקסיורא

 | .טנעה ןעשַאוװ

 יד ןעשַאװאוצּפָא גימכיר ךיוא ןיילַא ךיז ןוא רעדניק יד טנערעל
 ןיא ןעניל ןעבָארקימ יד .שימ םוצ ךיז טצעז ןעמ רעדייא ,טנעה

 ? ןעריקיזיר םורָאװ ןוא ,ביוטש



 2598 ענעיניה לעסיבַא

 - .םינּפ סָאד ןעשַאװ

 עמירַאװ ץנאג ןעכיורבעג וצ טוג זיא םינּפ סָאד ןעשַאוו םייב
 -לַאק טימ ןעקנייוװשּפָא סָאד ןאד ןוא ,ףייז רעסייוו רעטונ טימ רעסַאװ
 -יינק עניד יד ןוא ןעמאזוצ ןערָאּפ יד ךיז ןעהיצ םעד ןופ .רעסאוו רעט
 ץרַאפ םירקידלָאק לעסיבַא טימ ןעשזאסאמ .ןעדניוושרַאפ ךעלעשט
 ,טאלנ ןוא ךייוו טיוה יד טכַאמ סָאד .ךילצינ רחעז זיא ןעשַאװ

 .שזַאסַאמ יו רעסעב ךָאנ

  -פיוא זיא םינּפ ן'פיוא ןעשטיינק ןעגעג הצע עטוג ַא רהעז ךָאנ

 ךאז םוש ןייק זַא ,טקנעדעג .לעציּפ ןעדעי ףיוא ךיז ןעגרָאז ןערעהוצ
 ןהעזסיוא עכילדנעגוי סָאד ןוא טנוזעג סָאד יו רעייט ױזַא טינ זיא

 -ַָארבוצ סָאד ןוא ךומשיט רעטקעלפרַאפ רעד לָאז ןוא ,ןעשנעמ ַא ייב
 רעייא ןופ טונימ ןייא ןייק וליפַא ןערעטיבראפ טינ לעכעלעש ענעכ
 | .ןעבעל

 .ףַאלש ןירַאֿפ םינּפ ץפיוא שזַאסַאמ

 ,םירק-דלָאק טימ םינּפ סָאד טשזאסאמ ןעפָאלש ןהעג ן'רַאפ
 יד רעביא ,ןרעטש ן'רעביא ךעלדער ןיא רעגניפ יד טימ גידנעהערד
 -מעפ יד םיוא טונ טשיװ ןַאד .וו .א .א עדרָאמ רעד רעטנוא ,ןעקַאב
 הירפ רעד ןיא .(מָאלק-שאוו) עקטַאמש-שַאװ םענעקורט ַא טימ טייק
 ,.רעטמלַאק טימ ןַאד ןוא רעפסַאװ רעמירַאװ ץנַאג ןוא ףייז טימ ּפָא טשַאוו
 שירפ ,טַאלג םינּפ סָאד ןעטלַאה וצ טפלעה ,ןעטרעּפסקע ןעגָאז ,סָאד |

 ,ךילדנעגוי ןוא

 .רהָאה יד ןוא טייקנייר
 ןילַא .ןיירא םיוח רעד ןיא ףיט טקעטשעגניירא ןענייז רהָאה יד

 רערעייז לעצרָאװ רעד רעבָא ,טולב ן'טימ טינ תוכייש ןייק ייז ןעבָאה |
 יײז עכלעוו ךרוד ,ךעלרעדָא-טולב טימ טגרָאזאב אי זיא (אליּפאּפ יד)
 ןענייז טרָאד עקַאט ןוא ,ןעבעל וצ ןוא ןעסקַאװ וצ ףיוא זייּפש ןעגירק
 ,לייא ןעזַאלכורעג ,ןערָאלק ןימ א ןעריצירבַאפ עכלעוו ,ןעזירד ןארַאפ
 םורַאד ןוא .ןענעקירטסיוא טינ ייז טזָאל ןוא רהָאה יד ףיוא טלַאה סָאװ
 ןעמעק סָאד לייוו ,ּפָאק םעד ןעטשרעב וצ ןוא ןעמעק וצ ךס ַא טוג זיא
 ,לייא םעד רהָאה עצנַאג יד רעביא טגָארטוצ

 ןיא ףייז רעסייוו רעטוג ןוא רעסַאװ רעמירַאו טימ ןעשַאװ ןופ
 -ייא .ןעביוא טגָאזעג יו ,ןעכַאזרוא יד רעביא ,טדערעגּפָא ןיוש ךַאד
 ,טדערעגנייא ךיז ןעכָאה ,ךיוא רענעמ רשפא ןוא ,רעבָא ןעיורפ עגינ
 גנַאלןעטַאנָאמ ןוא ףייז טימ ןעשַאװ ם'נופ ןעקורט ןערעוו רָאה יד זַא
 יד ןערעוו ןופרעד רעבָא .ןָא טינ רעסַאװ ןייק ייז ייב רָאה יד ןעהעז
 ןוא ביוטש ,םייווש ,עקסיל טימ טּפָאטשראפ רָאה יד ןופ ךעלכעלַאנַאק

 שינעסייב אזא ןעבָאה ייז םורַאװ ,טינ ןיילַא ןעסייוו טייל יד ןוא ,ליוא |
 -עג ןעבָארקימ ,טושּפ .םיוא טפָא רהעז ןעלַאפ רָאה יד םוראוו ןוא
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 יד טָא טהעג גידנעטש טינ ןוא .טסעק עגיטסיזמוא םמרָאד ןעניפ
 ןופ טמוק ףָארדנעד זַא ,טביולג ןעמ .טַאלג ּפָא גנודליבנייא עשירַאנ
 .ןעלצרָאוװ יד ייב ןעבָארקימ

 רעדָא ,ךָאװ א לָאמ ןייא שמָאכ רָאה ןעמ ףרַאד ןעשַאוװ רָאנ טינ

 רעסַאװ םוצ טוג ךָאנ זיא סע רָאנ ,ןעכָאוװ ייווצ עדעי סנעטסגינעוו םא
 רעבָא .(דיסע קירָאב טינ) סקַארָאב רעדָא אינָאמַא לעסיבַא ןעבעגוצוצ
 יד ןעטלַאה וצ ףױא גונעג ץנַאג ךיוא זיא ןילַא ףייז עסייוו עטוג
 - .ןייר רָאה

 .רָאה יד רַאפ שזאסַאמ |

 -עגוצ טרעוו םולב גונעג ןעוו ,רעקרַאמש ךיז ןעטלַאה רָאה יד
 -נוא ןערעדָא יד םוא .ּפָאק ץפיוא ךעלרעדָא עניד יד ךרוד טכארב
 .ןעשזַאסַאמ ,ןערעדורוצ וצ גָאט ַא לָאמ ייווצ טוג ייז זיא ןעפלעהוצרעט
 טימ טבייד ןוא רעגניפ ןהעצ יד ןופ ןעציּפש יד ףיוא ןילעזַאװ ןָא טמענ
 .לעגעג יד טימ טינ סָאד טוט .ּפָאק ןופ טיוה רעד רעביא ייז

 .ךילּפ רעניטייצהירפ ַא ןוא שזַאסַאמ

 ןַאמ 8 ייב טפָא רהעז ןָאק גָאט א לָאמ ייווצ ּפָאק םעד ןעשזַאסַאמ
 | .(אניסיל) ךילּפ ןעניטייצהירפ ןעמענעגנַאמוא םעד ןעטיהראפ

 .שזַאסַאמ יו רעגיטכיוו ךָאנ |

 טלַאה ןעמ .ךילּפ א ןעטיחראפ וצ האופר עיינ ַא ןארַאפ זיא סע |
 -קעלע ַאזַא ןופ ןעלחארטש עוװועטעלָאיפ-ארטלוא יד .רעטנוא ּפָאק םעד
 רָאטקָאד ַא וצ ןעמוקנָא ןיוש ןעמ זומ טימרעד רעבָא ,ןישַאמ רעשירט

 .(עקסיל) ףָארדנעד

 ןעהעז רָאה יד לייוו ,טייק'סואימ 8 עקסיל טימ ּפָאק ַא זיא רָאנ טינ
 ,ןמיס ַא זיא סָאד רָאנ ,ןעטָאשאב ןערעוו רעדיילק יד ןוא ןייר םינ םיוא
 רענײמעגלַא ןא ןוא טייקנייר .טנוזעג טינ זיא ּפָאק ןופ טיוה יד זַא
 ןופ ןעטסרהעמ םא טמוק רעכלעוו ,רעּפרעק ןופ דנאטשוצ רעטנוזעג
 רעטסעב רעד זיא ,טפול רעשירפ רעד ףיוא ןעבעל ןוא ןעסע עטנוזעג
 -טרעוו רַאפ ןענעכער ןעמ געמ ראפרעד ןוא .ףָארדנעד ןופ רעטיהרַאפ
 .ףָארדנעד ןעגעג ןעקיײטּפַא יד ןופ ןעלטימ ענעפורעגנָא ױזַא עלַא זָאל
 .טייקנייר ןופ ןוא ןעגָאמ ןופ ןעמוק זומ לעטימ רעד

 .ףָארָאדנעד ןענענ לעטימ רענידלושמוא

 -וצקעוװַא ףיוא לעטימ םעד טָא ןערידנעמָאקער םירױטקָאד ךס ַא

 (םרַאּפָארָאלכ) םרָאּפָארָאלק ןעּפָארט ןהעצ וצ טיג .ףָארדנעד ןעגינייר

 ויב ,רעגָאלש-רעייא ןַא םימ סע טגָאלשוצ ,ייא ןַא ןופ לעכלעג א וצ

 טוג םע טבייר ןוא טנעה יד ןיא לעסיב ַא ןָא טמענ .ףייטש טרעוו סע

 ןעטלַאח רעבָא ,םיוא טינ טרירוק סָאד .ּפָאק ןופ טיוה רעד ןיא ןיירא

 .אי םע טפלעה ןייר ּפָאק םעד
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 .רָאה יד ןעברַאפ טינ

 סָאד גנערמש רהעז טמַאדרַאפ קרָאי וינ ןופ ןיוועל .רַאקסָא .רד
 טנָאירַאפ ןעבעל רעגיטנייה סָאװ ,גירעיורט זיא סע .רָאה ןופ ןעברַאֿפ
 םעד טרעטלערַאפ ּפָאק ןופ טייקיורג יד ןוא טנעגוי יד לענש ױזַא
 סָאד לייוו ,הרצ ערעסערג א ךָאנ זיא ןעבראפ סָאד רעבָא .ןהעזסיוא
 -קארּפ ןייז ןיא .ּפָאק ןופ טיוה רעד ךרוד ןעשנעמ םעד ט'מס'ראפ
 ,סעקטנעיצאּפ ךס ַא טָאהעג רע טָאה ,רָאטקָאד טוה םסלַא ,עקיט
 רעד ףיוא שינעסייב רעד ןופ ּפָארַא םינ ןעניז ןופ רעיש ןענייז עכלעוו
 ייב ךיז ןעבָאה סאוו ,ןעשינעטישסיוא ןוא ץ'תערצ יד ןופ ןוא טיוח
 .רָאה יד ףיוא ןעברַאפ ענעדיישראפ יד ןופ טלעקיווטנא ייז

 ,ןעלאירעטַאמ ענעלַאטעמ ןופ טכַאמעג ןערעוו ןעברַאפ-רָאה עלַאו
 עלא ןענייז ייז ןוא ,עמרָאפ רעטזָאלוצ ַא ןיא ,יילב ,ןעזייא ,רעבליז יו
 ,רעמײברַא יד ןופ ןעטייהקנארק יד ןופ סָאד ןעסייוו רימ יו ,ךילדעש
 .ןעלאמעמ עלַא יד טָא ייב ןעטייברַא עכלעוו

 .םינּפ ץפיוא רַאה |

 טּפיוהרעביא ,ךאז עמענעגנָא ןייק טינ ןענייז םינּפ ן'פיוא רָאה יד
 ףיוא םיורא ייז ןעמ טמענ לעדָאנ רעשירטקעלע ןַא טימ .ןעיורפ ייב
 עכלעוו ,(םטסישזדָאלַאטעמריױד)} םיריוטקָאד ןארַאפ ןענייז סע  .גיבייא
 יד ןיא ןהעג טינ ןוא ןעמיח רָאנ ךיז ףרַאד ןעמ .טײברַא יד טָא ןעוט
 -זייטרעװדא ערעייז טימ ּפָאק םעד ןעכליהראפ עכלעוו ,סנָאשוטיטסניא
 ןיוועל רַאקסָא .רד .יער-סקע טימ רָאה ּפָארַא ןעמענ ייז זַא ,םטנעמ
 .קַאר ַא וצ לָאמַא טרהיפ ןוא ךילרהעפעג זיא סָאד זַא ,טעטּפױהאב

 .(קינלוריצ) רעברַאב רעד ןוא רָאה

 זיא עכלעוו ,טייהקנארקיםיוח ןופ ןעלַאפ גונעג ןעוועג ןענייז םע
 -רַאב םייב ןעטייווצ םוצ רעמַאטסָאק ןייא ןופ ןערָאװעג טּפעלשרַאֿפ
 טגירק רעדנוזאב הנוק ןעדעי ראפ לעטשרעב 8 טימ זָאלג ַא .רעב
 ןוא ךעלעמעק יד טימ רעבָא ,שינעיגיה זיא סָאד .טנייה ןיוש ןעמ
 ױזַא טינ זיא סע ,םענעי טימ ךָאנ ךיז ןעמ טשימ ךעלערעש יד
 ןעגנערבטימ גידנעמש ייז ןוא ןעפיוק וצ ןיילַא ןעכַאז יד טָא רעווש
 .רעברַאב םוצ

 .גננוקעטשנָא רַאפ ןעטיה ךיז

 ןעמ ףרַאד ענעיניה ןעגעוװ עטפניקסיוא עדנעסקַאו יד טימ
 ןיא ךיז ןעשַאו וצ ץלעוּפ ךיז ייב ךָאנ ןענָאק ןעשנעמ יװ ,ןעניוטש
 םטעליַאט יד ןיא טנעה יד ךיז טשַאוו םוקילבוּפ סָאד ואוו ,ןעלסיש יד
 רעד .רעטייוו ױזַא ןוא סעיצנַאטס-ןהַאב יד ןופ ,ןעקעטָאילביב יד ןוֿפ
 ,סיורג זיא טייחקנארק-טיוה עדנעקעטשנָא ןופ רהַאפעג

 - .טעליָאט קילבַאּפ רעד

 -קנַארק עדנעקעטשנא ןופ ןעטיח ידאוא ךיז ןעמ ףראד ָאד טָא
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 ןערהירוצנָא םינ ךיז יו ןעלטימ ןעניפעג טכייל ןָאק ןעמ .ןעטייה
 .רעדיילק יד טימ וליּפַא רעדָא בייל ן'טימ

 .גנוקעטשנָא ןופ ןעטיה ךיז

 םימ טרימשאב ןענייז ןעמרעוװנַאק יד ןוא סעקרַאמ-טסָאּפ יד
 סע .גנוצ רעד טימ קעל א ךילנהעוועג ייז ןעביג ןעשנעמ ןוא ,יילק
 יד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאוװו ,גנוטפיגרַאפ ןופ ןעלַאפ ןעוועג ןענייז
  רעגניפ ןעסַאנ א טימ ?ןעריקיזיר סָאוװ וצ .יילק םעד ןופ ןעבָארקימ
 ,טייברא יד טָא ּפָא ןעמ טוט

 .פנוקעטשנַא ןופ ןעטיח ךיז
 -לעוו ןופ ,זָאלג ַא טכארטאב וויטקַאּפש ַא טימ לָאמא טָאה ןעמ

 ןענופעג ףיוראד ףיוא ןעמ טָאה ,ןעקנורטעג טָאה םוקילכוּפ סָאד רעכ

 סָאװ ,עלעזעלג ענעריּפַאּפ םָאד ,ןעבָארקימ ענעדיישראפ ןענָאילימ

 ןייז ןעמ ןָאק יו רעבָא .הכרב א םורַאד זיא ,קעװַא טפרַאװ ןעמ

 ןוא ןענארָאטסער ןיא טכיורב ןעמ סָאװ ,רעזעלג יד ןופ טנערַאװאב

 ,ןעװ ?ןעשַאװעג גיטכיר גידנעטש ןעד ייז ןערעוו ?םסלעטָאה ןיא

 -אב ןייז עקַאט ןעמ ףרַאד ,ּפיל רעד ףיוא לעקישטשירּפ ַא טָאה ןעמ

 ןעבָארקימ ראפ ריט ענעפָא ןַא זיא סָאד לייוו ,גיטכיזרָאפ סרעדנַאז

 | .ןעטרָאס ײלרעלַא ןופ

 .לעכיט-זַאנ ץפיוא ןעבָארקימ

 -רַאפ ַא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא ,ןָאמ וצ טונ סָאד גידנעמש זיא סע
 יד ןעשַאװּפָא דלַאב ךיז ןעמ זומ ,(רָאטַאק) זָאנ רעד ןיא גנוטלעק
 יד ןעגָארטוצרעביא טינ םוא ,לעכיטיזָאנ סָאד ןעכיורבעג ן'כָאנ טנעה

 סָאװ ,ןעכַאז ערעדנַא ןוא טיורב ,רעבליז ,סעפעג ץפיוא ןעבָארקימ
 .םָאג טיח -- ,לעטרעוו ַא טגָאז -- ,ןעגיטכיזרָאפ םעד .ןָא טרהיר ןעמ

 ךילריטַאנ ןעטע
 זיא ,ןעלטיּפַאק ענידרעהירפ יד ןיא לָאמ ךס ַא טנַאזעג ןיוש יו

 ;ךילריטַאנ ןעפע וצ ןעבעל ןעטנוזעג ַא ראפ לעטימ רעטסרעכיז רעד

 ןעכלעוו ,"ךוב ןעטלַא , רהיא ןיא ןָא זנוא טזייוו רוטַאנ יד יוװ ןעסע וצ

 רימ .ןפוא ןייא ףױא ץלַא ,ןערהָאי ןענָאילימ ןופ ןיוש טביירש יז

 .םעד וצ ןערעקוצמוא לָאמַא ךָאנ ךיז רעזעל ערעזנוא ןערידנעמַאקער

 טימ ןענעקַאב טוג ךיז ןוא ,(11 לעטעלב) "זייּפש עכילריטַאנ , לעטיּפַאק

 ןעליו ָאד .טקירדעגפױא טרָאד ןערעוו סָאװ ,ןעּפיצנירּפ-זייּפש יד

 ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ןעפע ךילריטַאנ טימ וליּפַא זַא ,ןעצעזוצ רָאנ רימ

 : םיללכ עכילטע יד טָא

 ץכאייּפש סָאד .גיטכיר ןעסע סָאד טייקוצ ןוא לענש טינ טסע (1

 רעד רעגנעל סָאװ ןוא ,לַאמכָארק ןעיידרַאפ וצ ןָא ןיוש טביוה ןיילַא

 .רעסעב ץלַא ,ליומ ןיא זיא ןעסיב |
 ,טגרָאזרַאפ ,זייב ,דימ טנייז רהיא ןעוו ,ןעסע טינ ךיז טצעז (2
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 ןעפראד ,ןעהיידראפ םייב ןעטמייברא סָאװ ,ןעוורענ יד .טנערעגפיוא
 .טייברא ץטונ ייז ןופ לו ןעמ ןעוו ,דנאטשוצ ןעניהור ַא ןיא ןייז

 רעדָא עגיד'הרוחש-הרמ ןייק ןופ טינ טדער ןעסע םייב (3
 רעד ןופ ןעוורענ יד ףיוא טכעלש טקריוו סָאד .ןעכַאז עמענעגנַאמוא
 / .גנואיידרַאפ

 רָאנ טינ זיא סָאד .שיט ןעטקעדעגךהעש א וצ ךיז טצעז (4
 -רַאפ ןופ ןעוורענ יד ראפ גימכיוו רהעז רָאנ ,ניוא םעד ראפ גיטכיוו
 -נוילס יד ןעמוק ,טלעטשעגנעדירפוצ טרעוו גיוא סָאד ןעוו .גנואייד
 גױא ןופ ןעוורענ יד זַא ,טסייה סָאד .ןיירא ליומ ןיא טכייל סעק
 ייז זא ,גנואיידראפ רעד ןופ ןעוורענ יד ןעבעגעג ןעסיוו וצ ןעבָאה
 ךדלַאב עקאטמ ןעביוה ייז ןוא ,ןעטפאז עגיטיונ יד ןעקישסיורא ןעלָאז

 | י .טײברַא רעייז ןָא |
 ןופ ףירגַאב לעקיטש א שטָאכ ןעבָאה וצ טנַאסערעטניא זיא סע

 שנעמ רעד רעכלעוו טימ ,ירענישאמ גנואיידראפ רעראברעדנואוו רעד
 טמוק טרָאד סָאװ ,טינ רָאג טפָא ץנַאנ טסייוו ןוא ,םורַא ךיז טנָארמ
 .רָאּפ

 יד יוו ,םיקלח ךס א ןופ טהעטשַאב ןישַאמ גנואיידרַאפ עצנַאנ יד
 רעד ןופ ,גנַאל (דרַאי ןהעצ) םופ גיסיירד ןענייז עכלעוו ,סעקשיק
 ַא זיא ןיילַא ןעגָאמ רעד .וו .ז .א ,סאערקנעּפ יד ,לַאג ,ץלימ ,רעבעל
 רהעמ ,רעטיירב זיא קלח רעניזָאד רעד רָאנ ,סעקשיק יד ןופ קלח

 ץראפ ןעסע סָאד ןעטלַאה וצ ףיוא לעקעז א יוװ ,טניד ןוא טיײרּפשוצ !
 רעטנורא םַאזנַאל טהעג ןעסע סָאד זיב ,העש עכילטע ףיוא רעּפרעק
 ןעטלַאה וצ ףיוא דַאלקס א יוװ זיא ןעגָאמ רעד .ןיירַא סעקשיק יד ןיא
 : | .(םַאּפַאז) ײלּפוס םעד

 ַא ךױא זיא רע רָאנ ,דאלקס ַא זיולב טינ זיא ןענָאמ רעד רעבָא
 ,ןעסע ם'נופ רעטענק רעד זיא רע ;יירענישאמ רעצנַאנ רעד ןופ קלח
 ,גנואיידרַאפ יד ןענידנע עכלעוו ,סעקשיק יד רַאּפ סע גידנעגיטרעפוצ

 עקנעציּפ ךס א רהעז ךיז ןיא ןעבָאה ןענָאמ ןופ ךעלטנעוו יד
 ,(םדנעלג) ןעזירד ןופ רעליימ יד ןענייז ךעלעכעל יד טָא .ךעלעכעל
 טפור ןעמ עכלעוו ,טפַאז ןענָאמ יד ןיירַא ןעגָאמ ןיא ןעסיג עכלעוו
 זיא טפאז רעד טָא ןיא .ס וש ז ד ק י ר מ ס ע ג שילננע ףיוא
 ץעכלעוו ,דיסע ךיוא ןוא ,ןיאעטָארּפ םעיידרַאפ עכלעוו ,ןיסּפעּפ ןַארַאפ
 .ןעפע ץטימ רעטנורַא ןעמוק עכלעוו ,ןעבָארקימ יד קעװַא ט'רטּפ

 ,םענהעש א ןעהעזרעד ןעגיוא יד ןעוו ,ןעביוא טגָאזעג יו ,ָאזלא
 א ןעקיש ייז ןוא ןעוורענךעגיױא יד ךיז ןערעדורוצ ,לכַאמ ןעקַאמשעג
 .גנואיידרַאפ רעד ןופ ןעוורענ עלַא וצ ,ןעגָאז וצ יוזא ,עמארגעלעט
 ןארַאפ זיא סע עכלעוו ןיא ,סעקנוילס יד םױרַא דלַאב טקיש ליומ סָאד
 ןָא ליומ ןיא דלאב עקַאט ןיוש טביוה רע ןוא ,ןילָאי יט עסיוועג ַא
 ;:רעקוצ ףיוא םהיא גידנעטייברעביא ,לַאמכָארק םעד ןעיידראפ וצ
 ןוא םושזד קירטסעג ןעטנַאמרעד םעד ןעסיג ןָא טביוה ןעגָאמ רעד ןוא
 .םייברא רעד וצ וצ ךיז טיירג ןישַאמ יד
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 .ןעסע ם'נופ רעטענק רעד זיא ןעגָאמ רעד זא ,טנַאזעג ןעבָאה רימ
 ןעלוקסומ ןופ טיובעגסיוא זיא רע .סָאד רע טוט יוװ ,ןהעז רימָאל רעבָא
 ענינייא .ןיירא ןעמייז עלַא ןיא ךיז ןעהיצ עכלעוו ,(רעדנעב שיילפ)
 ןופ ,גנעל רעד ןיא ךיז ןעהיצ עגינייא ;ןעגניר יוװ ,גיכעלייק ןענייז
 יוזא ןוא ;(לאנאגעייד) םָאקס ךיז ןעהיצ ענינייא ןוא ,רעמנורא ןעביוא
 "-יישרַאפ יד טָא ךיז ןעביוה ,ןעגָאמ ןיא ןיירא טמוק ןעסע סָאד יו
 -ראפ ןעמ יווװ דארג ,ןעזָאלוצפיוא ןוא ןעהיצוצפיונוצ ןָא ןעלוקסומ ענעד
 .טנאה יד טנעפע ןעמ ןוא טכַאמ

 ןעסע סםָאד רעביא טרעק ךיז ןעזָאלכָאנ ןוא ןעהיצפיונוצ סָאד טָא
  ,סָאקס ןוא גנעל רעד ןיא ,םורַא ןוא םורַא :ןיירַא ןעטייז עלַא ןיא
 -ןעגָאמ רעטנַאמרעד רעד טימ טשימעגסיוא טוג סע טרעוו טימרעד ןוא
 .ןופ קלח רעד יוו ,דלַאב ױזַא ןוא .ןעניר ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,טפַאז
 -כרוד טוג ןיוש זיא ןענַאמ ןופ קעד םייב ךיז טניפעג סָאװ ,ןעסע םעד
 -ראפ ןיוש זיא ןוא ןעטפאז-ןעגָאמ יד טימ טשימעגסיוא ןוא ןעטענקעג
 ןעגָאמ ןופ גניר רעטשרעטנוא רעד ךיז טנעפע ,רעטייוו ןהעג וצ גיט
 וווא ,ןײרַא סעקשיק יד ןיא רעטנורַא טהעג ןעסע סָאד ןוא (סורָאליּפ)/
 .וצרעד ךיז ןעמענ ,עסיז ןיוש ,ןעטפַאז ערעדנַא

 עטשרעביוא סָאד גידנעטענק ,רעטייוו לייוורעד טייברא ןעגָאמ רעד
 םמימ ןעראוועג טשימענסיוא ןעצנַאנ ןיא טינ ךָאנ זיא סעכלעוו ,ןעסע
 | .דיסע םעד טימ ןוא ןיסּפעּפ ן'טימ .ה .ד ,סושזד קירטסענ רעד

 -רַא ןייז טימ ניטראפ ןענָאמ רעד טרעוו העש ריפ-יירד ַא ןיא |
 -ּפָא ןַא טנידרַאפ רשכ ךיז טָאה רע זַא ,טינ רהיא טקנעד ןוא .טייב
 םהיא ןעבינ טינ ןוא ,לעסיבא ןעזָאל הורוצ םהיא ףרַאד ןעמ ןוא ,הור
  זַא ,סָאד זיא ןעסיױא ָאד ןענייז רימ סָאװ רעבָא ?ןעסע עיינ ץלַא
 -ןעגָאמ יד ןופ ןעניר ןעמענ ןעלָאז ןעטפאז עגיטיונ רחעז יד טָא םוא

 -רענ-ןעגיוא יד זא ,גיוא םעד ןעלעפעג רעהירפ ןעפע סָאד זומ ,ךעלטנעוו
 בילוצ ןוא .ןעוורענ עגיטיונ עלַא וצ סעמארנעלעט יד ןעקישוצ ןעלָאז ןעוו
 ןערעו טלעטשעג ףרַאד ,קַאמשעג ןהעזסיא ןעסע סָאד ףרַאד םעד
 ,רעבליז ענייר ,רעישעגנ עדנעהיצנא טימ שיט םענייר ,םענהעש א ףיוא

 טפלעה סָאװ ץלַא טימ ,סעקטעיפלאס ענייר ןוא ךוטשיט סייוו  ַא
 רקיע רעטסערג רעד רעבָא .ןעסע םוצ שנואוו ןעסיורג א ןעפורוצסיורַא
 םינ זיא ןעמ ןעוו ,ןעסע שיט םוצ ןהעג טינ רָאט ןעמ .רעגנוה זיא
 טגנערב ןעסע סָאד ןוא ,ןעטפַאז יד טינ ןעניר ןַאד לייוו .גירעגנוה
 | | .ןעצונ יו ,ןעדָאש רהעמ

 .אנעיגיה ןוא ןעסע |

 עכילריטַאנ 8 זיא סָאד .טינ םענייק ןעמ ףראד ןעפע וצ ןענרעל
 ,ןעסע וצ טינ יו ,ןעשנעמ ןענרעל ןעמ זומ טּפָא רהעז רעבא ,גנורעדָאּפ

 .טנוזעג ןייז ןוא ןעבעל ןעכילריטַאנ ַא ןעבעל ןענָאק ןעלָאז ייז םוא |

 .ןעסע ןעגירק וצ טכייל = -

 ןופ ףליה רעד טימ ןעבָאה ןעשנעמ עגיטנייה סָאװ ,ראפרעד טָא
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 ,סנעסע עלַא וצ טירמוצ ןעטכייל ַאזַא ןענישַאמ ןוא ןעפיש ,ןענהַאב יד
 וצ ןעביוחעגנא ךיז ייז ןעבָאה ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןעסקַאוװ סָאוװ

 מינ ןעוו וליּפַא ,גָאמ ןופ ןעדנוטש עלַא ןיא טסע ןעמ .ליפ וצ ןעּפָאטש
 םעד ןעגעג ,ענעיגיח רעד ןענעג ןעכערברַאפ ַא זיא סָאד ןוא ,גירעגנוה
 ןופ יו ,ןעסע ליפ וצ ןופ ןעבראמש ןעשנעמ רהעמ .ןעבעל ןעטנוזעג

 | .ןעמע גינעוו

 .םַאנטיוא ןייק טינ ,קרָאי וינ

 -רעד ,קרַאמ רעקרָאידינ ַא ןופ ןעסַאג יד ןיא סױרַא רָאנ טהעג
 םייז רענעי ןופ ּפָא ךיוא רעכיז ךיז טליּפש סָאװ ,דליב ַא רהיא טהעז
 ןא טסע רעד .ןעייק ןייא ןיא רָאנ טלַאה ןעמ .רעזייה יד ןופ טנעוו
 ןיא ליומ סָאד ןיײרַא טבָארג רעד ,שטיוודנעס םעירקזייא ןַא רעד ,לעּפע
 ןופ ;(לעפָאטראק) אטייטָאּפ-טיוװס ַא טסע רעד ;(ןאווַאק) ןָאלעמ-רעטַאװ |

 / ןעמ ,(סענעשטאק עזורוקוק) ןרָאק-טיוװס ןעמ טעשזירג ןעמייז עלַא
 -ניק עלַא .ןיירַא ליומ ןיא סעברַא ןוא בָאב טיש ןעמ ,ךעלרעק טקַאנק
 יירד גיסעמלעגער ןעמ טסע ךָאד ןוא ,לעטנעה ןיא סעּפע ןעטלַאה רעד
 ענעגייא יד טימ רעטנוא ךיז טעווענימ ןעמ .ךיוא גָאט א ןעטײצלַאמ
 .רענייצ

 .רעטנוא טושּפ ךיז טסייר רעּפרעק רעד
 -שטיר יד ןוא ,טפאז ןעסע רעזנוא ןופ םיוא טײברַא גנואיידרַאּפ יד

 םעד רעביא סע ןעגָארטוצ -- ,טולב עגידנעניר סָאד טסייה סָאד -- סעק
 רעּפרעק םעד ןעביגרַאפ טײברַא גונעג ךיז טכאד .רעּפרעק ןעצנַאג
 -לָאמ יד ןעשיווצ טסע ןעמ ןעוו רעבָא ?ןַאטוצּפָא העש עכילטמע ףיוא
 ,םייט-רעווָא ןָאט וצ ןעסייררעטנוא טושּפ רעּפרעק רעד ךיז זומ ,ןעטייצ
 ףרַאד רע םאוו ,טייברא ןָאט וצ ףיוא (ערַאּפ) םיטס ןייז גידנעצונּפָא
 .םינ

 .שַאמ שימ ַא
 ןַא ךעלטנעוו יד ןופ ןעביוה ,ןעגָאמ ןיא ןיירַא טמוק ןעסע סָאד ןעוו

 םענק ןעגָאמ רעד  .(דיסע ןוא ןיסּפעּפ ,םושזד קירטסעג) ןעטּפַאז ןעניר
 םִא ךָאנ .ןעטפַאז ערעוז יד טָא טימ םיוא סע טשימ ןוא ןעסע סָאד
 ןעגָאמ יד ןוא סעקשיק יד ןיא ןיירַא ןעסע סָאד ךיז טזָאל ,טייברא רעד
 ןיא ןָא ןיוש טהעג גנואיידרַאּפ ערעטייוו יד .ןעניר ףיוא ןערעה ןעטּפַאז
 .טייברא יד ןַאט וצ ןעמוק ןעטּפַאז עדנעסיזרַאפ ואוו ,סעקשיק יד

 ןעגָאמ רעד לָאז סָאװ ָאט ,רעדיוו ןעמ טסע ןעשיווצ ןיא ןעוו רעבָא
 .םושזד קירטסעג סױרַא רעדיוו טקיש ,ןייא ךיז טגנערמש רע ?ןָאט
 -ראפ רעד ןוא ,ןעהורוצּפָא ךיז ןעגָאמ םעד טרעטש טײברַא עיינ יד טָא
 סָאד .וצ טינ םטוג ןייק ךיוא ןופרעד טמוק םעקשיק יד ןיא גנואייד
 רעכלעוו ,ןישַאמ גנואיידראפ רעד ןיא שַאמ שימ ןעצנַאג ַא טגנערב
 :ןעטייהקנַארקנעגָאמ ענעדיישרַאפ טימ םיוא רעטעּפש ךיז טקירד
 טנגיווצ ןעמ ןעוו ,טריטפעטָארּפ רע ;בעקס ןייק טינ זיא ןעגָאמ רעד
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 וצ ,גיסעמלעגער רָאנ ןעמ זומ ןעסע .םייטרעװָא ןעטייברַא וצ םהיא
 .טייצ רעטמיטשאכ רעד

 .טינ סָאד ףדַאד רעּפרעק רעד
 + רע ןַאק ,ףראד רע יוװ ,ןעסע רהעמ רעּפרעק םעד טיג ןעמ ןעוו -

 םלא קעװַא םוראד ךיז טגעל סָאד .ןופרעד ןערעוו רוטּפ םינ עקַאט
 טכַאמ סעכלעוו ,שיילפ ןיא רעסַאװ זיא סמעפ גירביא .סטעפ גירביא
 דנַאטשרעדיװ יד וצ םהיא ןופ ךָאנ טביור ןוא רעווש ןעשנעמ םעד
 -רעקוצ ץלַא ןופ טנעצָארּפ 78 .טייהקנַארק טימ ךיז ןעלגנַאר וצ טפַארק
 .ןעשנעמ עטעפ ןופ ןעמוק עקנארק

 .גיטיונ ןעסע ןיא ןילּפיצסיד

 ,ןעלעטשּפָא ךיז ןעמ ףרַאד ,ןייז טינ לָאז ןעסע סָאד קַאמשעג יו
 ייב ןילּפיצסיד ַאזַא טימ .רעגנוה םעד טליטשעג רָאנ טָאה ןעמ יבַא
 ןֶָא טינ טייקטעפ ץרַאגלואוו ןייק לָאמ ןייק ךיז טביולק ,ןעשנעמ א
 רָאנ טָאה רעּפרעק רעד זַא ,טייקמעפ ןעגעלּפָא ןעד ךיז לָאז סָאװ ןופ
 -פיוא ךיז םוא טפרַאדעג טָאה רע ליפ יו ,ןעסע םוצ ליפ ױזַא טַאהעג
 | ?ןעטלַאהוצ

 ,םטיײסַאנעּפ יד

 יד עכלעוו ,ךעלכילייק עטיור ןענָאיליב ןופ טהעטשַאב טולב סָאד
 להָאצ רעפיורג רעד טָא ןעשיווצ .ןיֿבָאלנָאמעה ןָא טפור טפַאשנעסיוװ

 -עפ, טפור ןעמ עכלעוו ,עסייוו ךיוא םורַא ןעמיווש ךעלכילייק עטיור
 ,רעּפרעק םעד ןופ טיײלסילָאּפ יד ןענייז םטייסָאנעּפ יד טָא ."סטייסָאנ
 ןעסע סָאד רעכילריטַאנ סָאװ ןוא ,םהיא ןעצישַאב ןוא ןעמיה עכלעוו

 -רַאטש ץלַא ןוא ,רימ ןעבַאה טײלסילַאּפ יד טָא ןופ רהעמ ץילַא ,זיא

 "קימ יד -- םיאנוש ס'רעּפרעק םעד ןעמוקוצייב ףיוא ייז ןענייז רעק

 .ןעבָאר
 .ןײרַא ןעמוק ןעבָארקימ ןעוו

 טפערט ,טיוה יד טקַאהוצ ןעמ רעדָא ,טינש ַא ךיז טינ ןעמ ןעוו
 .ןײרַא טולב ןיא טכַארבעגניירא ןערעוו ןעבָאקרימ זַא ,גידנעמש טעמכ
 -פיג ןַארַאפ ןענייז סע רעבָא ,עגידלושמוא ןַארַאפ ןענייז ןעבָארקימ
 יז ןעביוה ןיירא רעּפרעק ןיא ךיז גידנעּפַאכניײרא ןוא ,ךיוא עגיט

 -רַאפ-טולב ןופ לֵַאפ ןעטכעלש א ןיא .ךיז ןערהעמרַאפ וצ ןַא דלַאב |
 םעד ןעקיטשרעד ןוא ןערעדָא טולב יד ןָא ךיז טימ ייז ןעליפ גנוטפיג
 .םיוט ףיוא רעּפרעק

 ףיונוצ ךיז ןעפיול ,רעדנַאנַאפ ךיז ןעמייברא ייז רעדייא רעבַא
 ףמַאק ַא ןָא ןעביוה ןוא ,סטײסָאגעפ יד ,סרעצישַאב עסייוו ערעזנוא |

 -נעסילשנייא ,ןעבָארקימ יד םורַא ןוא םורא ךיז ןעיוב ייז .ייז ןעגעג

 ןײלַא ןעלַאפ סטייסָאגעּפ עסייוו יד .סרעּפרעק ערעייז ןיא ייז גיד

 םרעּפרעק עטיױט ערעייז ןופ .תונברק סלַא ףמַאק םעד םָא ןיא ךיוא

 יד ,ייז .דנואוו ַא םורַא טהעז ןעמ סָאװ ,אירעטאמ עסייוו יד טרעוו

 | .זנוא ראפ ןעוועג ברקמ ךיז ןעבָאה ,טײלסילָאּפ עקניסייוו
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 .ךיז טדנעוועג סע
 רהעמ רע טָאה ,טעמרָאקעג גיטכיר טרעוו רעּפרעק רעד ןעוו

 ,אנוש רעד :רעקרַאמש זיא סע רעוו ,ךיז טדנעוועג ןַאד .סטיײסַאגעּפ
 רעּפרעק רעד ךיז טנעגעזעג ָאט ,רבוג ייז זיא אנוש רעד ןעוו .ייז יצ
 ָאט ,רעקרַאטש ןענייז ייז ןעוו רעבָא ,טלעוו רענהעש רעד טָא טימ
 -וגרא עגיטכיוו יד ןופ ענייא זיא סָאד .טנוזעג רעּפרעק רעד טרעוו
 .ןעסע עט'םס'רַאפמוא ,טעװעבַארַאבמוא ,ךילרימַאנ רַאפ ןעמנעמ

 .טנעמונרַא סיווַאקינשטעמ .רד
 םמָאה ,סטייסָאגעּפ יד ןענופעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ווָאקינשמעמ .רד

 -רעק ןיא לָאהָאקלַא טָאה שנעמ א ןעוו זא ,ןעזיוורעד טלעוו רעד ךיוא
 זא ,טפערמ סע ןעוו ןוא ,ט'רוכיש'ראפ יוװ סטײסָאגעּפ יד ןענייז ,רעּפ
 ןייז םינ לָאז סע רעכלעוו ךרוד ,רעּפרעק ןיא ןיירא ןעמוק ןעבָארקימ
 .ןייז טינ סרעצישַאב עטוג ןייק ןַאד ייז ןענָאק ,ךאזרוא

 ןעשנעמ יד וליפא ,םירוכיש ייב רָאנ טינ טדערעג זיא סָאד רעכַא |
 ףיוא רעדָא ,ןעסע םייב טימעּפַא בילוצ סּפַאנש ַא רָאנ ןעכַאמ עכלעוו
 -עג רעגיבלעז רעד ןיא רעּפרעק .םעד ייז ןעלעטש ,גנוטלאהרעטנוא ןַא

 רעפרעק םעד ןערעטַאמ טינ =
 םעד ןערעטַאמ זא ,קנאדעג םעד ,ךיז טכאד ,טהעטשראפ רעדעי

 ןיא ןעמאזוצ ךיז טנעל עלַא ייב טינ רעבָא ,טוג םינ זיא רעּפרעק
 ןערעטַאמ .סנױזַא זיא ןערעטַאמ סאוו ,ףירגַאב רעגיטכיר רעד ּפָאק
 ןץתיממ ,רעּפרעק םעד ןָאט העוו ,רעּפרעק םעד ןעגָאלש רָאנ טינ זיא
 ,רעּפרעק םעד

 םעד סיוועג ןערעטַאמ ,ןעכיורבסימ ןופ סעמרָאּפ עגיזָאד יד טָא
 -לעוו ,שינרעטאמ ןופ סעמרָאפ ךָאנ ןאראפ ןענייז סע רעבָא ,רעּפרעק
 .שינרעטַאמ סלא טנעכערראפ טינ ןערעוו עכ

 ,רעּפרעק םעד טרעטמַאמ טכַאנ ףיוא טכַאנ טעּפש ןעפָאלש ןהעג
 רעטסדנימ רעד ןיא לָאהָאקלא ןעקנירט .םעטסיס ןעוורענ יד טרעטַאמ
 ךיז זומ רע ןוא ,רעּפרעק ץפיוא טסַאל עכילקערש ַא טפראוו ,םָאמ
 -רַאפ יד ןעכלעוו ,לָאהַאקלא אנוש םעד טָא ןעגעג ןעלגנַאר גידנעטש
 ןעגילייוומייצ םעד טימ לייוו ; דניירפ םלַא טכַארטַאב טלעוו עטשירַאנ
 -שנעמ יד ןוא ,ןעגיוא יד רע טעדנעלבראפ ,טסייג םעד ןערעטנומפיוא
 ץכַאנ זא ,ןהעז ןוא ייווצ לָאמ ייווצ ןעגעלוצפיונוצ טלהעפראפ טייה
 ןעוורענ יד לייוו ,טסייג ןיא טייקנעגָאלשרעד 8 טמוק ןערעטנומפיוא
 ,ט'מס'ראפ ןענייז

 .ןעמטײברַא רעווש וצ
 -ייוו רימ .רעּפרעקמ עד ןערעטַאמ ןופ עמרָאפ רעדנא ןַא זיא סָאד

 ןערעוו רעדעילג יִד ןופ גנוגעוואב רעדעי ,טײברַא רעדעי טימ זַא ,ןעס
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 -עצ יד) ךעל'םיקלח עקנעציּפ יד טרעטשוצ ןערעוו ,"טנערבעגנרעכיא,
 -ץגרעביא ןערעוו ןעוויוא ןיא ןענערב םייב יוװ דָארג ,רעּפרעק ןופ (ןעל
 ,ןעגיל ןעביילב ךעל'םיקלח עטרעטשוצ יד םָא ,ונ : ןעליוק יד טנערב
 זומ ,ןענָארטסױרַא זומ טולב סָאד עכלעוו ,לאירעטַאמ רעטיוט יו
 / ..ןעשַאװסױרַא

 -ךא ?להָאצ רעלאמרָאנ רעד ןיא ,טייברא רעכילריטַאנ רעד ןיא
 ,ליפ ױזַא רָאנ ןָא לאירעטַאמ ןעמיוט םעד טָא ןופ ךיז טביילק ,טייב
 ןעו רעבָא .ןעגָארטוצסיורא ףיוא ןעמענראפ ןָאק טולב סָאד ליפ יוו
 טביולק ,דימ רהעז ןיוש טלהיפ ןעמ זיב גנאל וצ ןוא ליפ וצ טייברא ןעמ
 ךיז ןָאק טולב סָאד .שזַאגַאב ןעטיוט םעד טָא ןופ ליפ וצ ןָא ךיז
 ןוא ,םירבא יד ןיא ןעגיל טביילב רע ןוא ,םהיא טימ ןעווארּפס טינ
 .םס ַא יוװ ,טקריוו

 רעּפרעק רעד טרעוו ,ןָא גידנעמש טהעג טייקדימ ַאזַא ןעוו ןוא
 .ןימאערק ,דיסע קיטקעל ,דיסע קירוי זיא םס רעד .ט'םס'ראפ עקַאט
 יד טָא ןעוו ןוא .ןעלאירעטַאמ טייקדימ ןעמ טפור ןעלאירעטַאמ יד טָא
 ןעדעי ןעביילקנָא רהיא ךיז טזָאל ןעמ רָאנ ,רעביא טינ טהעג טייקדימ
 מננערב ןוא םהיא טרעטלערַאפ ,רעּפרעק םעד סָאד טרעטַאמ ,גָאט
 | .טנורג וצ םהיא

 זיא טייקדימ ךילטנענייא סאוו ,ןהעז טלָאװעג לָאמַא טָאה ןעמ
 ,עבַאשז רעטנוזעג ַא ייב לעסיפ א ןעטינשענּפָא ןעמ טָאה .סנױזַא
 ןוא ,םָארמש ןעשירטקעלע ןַא ןעבירטעג לעסיפ םעד ךרוד טָאה ןעמ
 םע .טבעלעג טלָאװ סָאד ךיילג יוװ ,ךיז ןערהיר ןעבױהעגנָא טָאה סע
 רהעז (טניושזד) ווַאטסוס ןיא ןעגיובעגּפיוא ןוא ןעגיובעגנייא ךיז טָאה
 זיק ןוא ,ןהעטמש ןעבילבעג סָאד זיא גנילצולּפ רעבָא .גנַאל ןוא לענש
 .ןערחיר רהחעמ טנַאקעג טינ ןיוש םע טָאה ארטקעלע

 ןעמ ןוא ,ךַאזרוא יד ןעכוז ,ןעריזילַאנַא ןעמונעג ןעמ טָאה ןאד
 טָא ןעבילקעגנָא ךיז ןעכָאה רעדילג יד ןעשיווצ זַא ,ןענופעגסיוא טָאה
 -ראק ,דיסע קיטקעל ,דיסע קירוי ,ןיטאערק) ןעלַאירעטַאמ טייקדימ יד
 ,ןע'םס יד טָא .ןעביוא טנַאמרעד ןעבָאה רימ עכלעוו ,(דיסקאייד ןָאב
 -יפ סָאד טכאמעג דימ ןעבָאה ,ןעלעצ יד ןעשיווצ ךיז גידנעגיילקעווא
 + טנַאקעג טינ ןיוש ךיז טָאה סע ןוא לעסיפ סָאד ט'םס'רַאפ ןעבָאה ,לעסי
 .ןערהיר

 עדנעריזילַארטענ טצירּפשעגניירַא ןַאד ןעבָאה טייל-טפַאשנעפיוו יד
 רעדיו טָאה לעסיפ סָאד ןוא ןע'םס יד ןעשַאװעגסױרַא ןוא ,ןעצלַאז
 טייקדימ סָאװ ,טזייוו ליּפשייב רעד טָא ןוא .ןעטייברא ןעביהעגנָא
 םהיא טגנערב ןוא רעּפרעק םעד טרעטַאמ ,םס טושּפ זיא סע .זיא
 .םנורנ וצ

 ןערעדָאפ ייז .לכש ןעבָאה רעטייברא עטריזינַאגרָא יד ,השקישינ
 טעוו טפַאשלעזעג עטנעגעלעטניא רהעמ ַא ןוא ,ןעדנוטש ערענעלק ץלַא
 זיא םייקדימ זַא ,ןָא טזייוו טפַאשנעסיוװ יד לייוו ,ןעבעגכָאנ עקַאט יז
 / ,םס טושּפ
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 ןעמענ ךיוא סָאד ךיז ןעגעמ ּפאש םענעגייא רעייז ןיא ןעיורפ יד
 וצ ןיא טנוזעג רעייז ןעדנעוושראפ וצ ןערעהפיוא ןוא ,ןיײרַא ּפָאק ןיא
 ,םייברא ליפ

 .ךיש עגנע ןופ שינרעטַאמ יד

 -ייבעג א רעטנוא זא ,ןעלהעצרעד רעגייטש ַא ןעמ ףרַאד ןעמעוו
 -יזרַאפ וצ םוא ,טנעמַאדנופ ןעקרַאטש ַא ןעלעטשקעװַא ןעמ ףרַאד עד
 ,םָאד ןעסייוו עלא ?גָאװ יד ןעגָארטסױא ןענָאק טעוװ רע זַא ,ןערעכ

 ןענַאטשַאב רָאג ייז ןעטלָאוװ יו ,טינ ביוא לייוו ; ןעיורט עסיוועג ץוחַא

 ךעלקעלפ עכיוה ףיוא ,רעּפרעק םעד ,עדייבעג רעייז ןעלעטשוצקעווַא
 ? םיפ יד יו ,רעצרוק ןוא רעלעמש ןענייז סָאװ ,סעוושעדאּפ ףיוא ןוא

 -ער רעדיילק יד טניז ,קעווא ןענייז רהָאי גיצכַא יו רהעמ ןיוש
 -נָא יו ,ןעיורפ טלעװ רעד טימ ןענרעל ןעמונעג ןעבָאה סרעמרָאפ
 רע זא ,ןעדָאש ןייק ןעמוקסיורַא טינ לָאז רעּפרעק םעד זא ,ךיז ןָאמוצ
 םימ טַאחעג ייז ןעבָאה ףמאק ןעגנַאל א .ןערעוו טרעטַאמעג טינ לָאז
 ןיוש ךיז ןעיורפ יד ןעבָאה גָאט וצ טנייה רעבָא ,טייהנעסיוומוא רעד
 -שטיק ןיא לכש רהעמ לעסיבא ָאד ןיוש זיא סע לייוו ,ןעבעגעגרעטנוא
 רעשטעווק המשנ םענעלָאטש םעד ןעֿפרָאװרַאפ ןיוש טָאה ןעמ .עלעמ
 רעדיילק יד ; גיטפול ןוא טכייל ןיוש זיא שעוורעטנוא יד ;(טעסרָאק)
 -עג טָאה סָאװ ,טנַאװעג קימש ץנַאנ א ןופ טכַאמעג טינ ןיוש ןערעוו
 -מורַא טזומעג טָאה יז עכלעוו ןוא ,ןיילַא יורפ יד יוו ,רהעמ ןעגיואוו
 ןיוש ןעקירד םישבלמ יד .ןערעוו ןעסירעגסיוא ןוא ךיז ףיוא ןעּפעלש
 ןיוש ןעהיצ ,ןעטייז יד םינ ןיוש ןעכעטשוצ ,טינ ןיוש ןעשטעווק ,טינ
 ,טכער ןיוש זיא ץלַא .ןעלסקַא יד ןופ ןעגנעה רָאנ ,ךיוב םעד ּפָארא טינ
 ,ךיש יד טימ ץוח ַא ,טוג ןוא ןהעש

 ןופ הרצ עט'נשקע'ראפ קיטש א ןעבָארגַאב ךָאנ טגיל ָאד טָא
 ןעמ ןָאק ,ןעטלעוו ןייא געל שטָאכ ןוא ,טייהנעגנַאגרַאפ רעשירַאנ רעד
 | .ןעכאמרעביא טינ סָאד

 .ןָאטכָאנ ןעגעמ ןעיורפ ערעזנוא

 ,טדערעגנייא ןעוועג קירוצ גנַאל טינ ָאד זיב ,זיא רעזעניכ יד ייב
 ,טרָאפ ןעמ טוט סָאװ רעבָא .ןעבַאה יורפ א זומ לעסיפ ןיילק ַא רָאנ זא
 ףיוא ןעלאפעג עניּפעצ-גנַאל יד טָא ןענייז ? םיורג ןעסקאוו םיפ יד זַא
 םורַא זיב ,ןעסקאוו טזָאלעג םיּפ ס'עלעדיימ א טָאה ןעמ :לכש א
 רענייטש א) דַארַאּפ סיורג טימ ייז ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,רהָאי סקעז
 ענרעצליה ןיא טעווארּפעגניירא ,(הדועס הוצמירב א זנוא ייב יו
 ייב טינ ,ןָאטעגסױא טינ טָאה עלעדיימ עמירַא סָאד עכלעוו ,ךעלכיש
  .ןעסקאוועג טינ ךילריטאנ ןענייז ךעלסיפ יד ןוא ,טכַאניײב טינ ןוא גָאט
 זיא גהנמ א רעבָא ,ןיילק טינ ןעוועג םתסה ןמ זיא שינרעטַאמ סָאד
 .-עג טינ עקַאט ןעבָאה ןעיורפ עשיזעניכ יד ןוא ,ןעזייא יו רעקרַאטש
 -שטאק יד יו ,טלעקייוועג ךיז ןעבָאה ייז ;ךיילג ןהעגמורַא טנַאק
 ױזַא זיא גיוא רעייז .ןהעש ןעסייהעג ייז ייב טָאה סָאד רעבָא !סעק
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 טלָאװ שרעדנַא זא ,ךעלסיפ ענעדנובעג יד טָא וצ ןעראוועג טניואוועגוצ
 - ,יורפ ןייק ןוא .םואימ רחעז ,ערקירּפ ןעמוקעגסיוא ןעוועג ייז ייב סע
 ךיז טגַאװעג טינ טָאה ,עכייר יד ןופ ,סעצינדָאמ יד ןופ טּפיוהרעביא
 .עדָאמ רעד ןעגעג ןעלעטש וצ

 -עוו וצ טרעלקעגפיוא לעסיבַא ןעבױהעגנָא טָאה אניכ ןעוו רעבָא
 ןעמ טָאה ,רעכיב טימ סלוקס רהעמ טרהיפעגנייא טָאה ןעמ ןוא ,ןער
 ןופ גהנמ ןעמאזיורג ןוא ןעשירַאנ םעד טָא ףיוא טקוקעגמורַא ךיז
 ןעגרָאמהירּפ םענהעש א ןיא ןוא .עדָאמ א בילוצ סיפ יד ןערעטַאמ
 -טנעזיומ יד טָא ןופ םיפ יד ןעיורפ יד ייב טיירּפַאב אניכ ץנַאג טָאה
 .ןעשינגנעפעג עמאזיורג עגירהעי

 יד ןעלָאז ןעיורפ ייב זַא ,ןעלױפַאב עדָאמ יד ךיוא טָאה זנוא ייב |
 -יליוויצ ןיא ,זנוא ייב וליפא רעבָא .לָאמש ןוא ןיילק אקוד ןייז םיפ
 ןוא ,עדָאמ רעזירַאּפ יד ןעגלָאפ טינ ךיוא רומַאנ יד ליוו ,דנאל ןעטריז
 סָאד ךיוא ? רימ ןעומ רהיא טניימ סָאװ ָאמ .טרָאפ ןעסקאוו םיּפ יד
 . ףיוא לעסיבא רָאנ ,םיפ יד ךיוא ןעדניב רימ .רעזעניכ יד יוװ ,עגיבלעז
 טימ טינ ,רעגניפ-םיפ יד ףיונוצ טעּפמערק ןעמ .רעגיימש רעדנא ןַא
 רעמונ א ןיירא טעװַארּפ ןעמ .סרעגרע סעּפע טימ רָאנ ,ךעלקירטש
 ןוא ,עוושעדאּפ יירד רעמונ ַא טימ ,ךוש ףניפ רעמונ ַא ןיא םופ ןעביז
 יז ןעמ טרַאּפש וצרעד ןוא .טפַאשגנע ןופ יולב ןערעוװו רעגניפ יד
 םורַא יורפ יד םעקּפוט ױזַא טָא ןוא ,ךעלקעלפ עכיוה טימ רעטנוא
 רעבָא .םיפ יד ןיא ןעגָאמהעװ ןוא תורצ עסיורג םימ געט ענעצנַאג
 -יז ןענייז ןוא ךעלסיפ עניילק ערעייז ןופ ןַא רָאג ןעלעווק ןעיורפ עלַא
 ץנַאנ עדָאמ םאדַאמ ןעלעטש ןוא ,ןהעש לָאפטכארּפ ןענייז ייז זא ,רעכ
 .ןעדירפוצ

 ? ץדָאמ יד זיא רעוו

 יד יו ,רערעדנא ןייק םינ ?עדָאמ יד זיא רהיא טניימ רעוו ןוא
 טרעיודעג ךוש רעניטכיר ַא זא ,ןעהעטשרַאפ ייז ! ןעטנאקירבאפ ךיש
 ּפָארא טינ טקַאה ןעמ ,לענש ױזַא סיוא טםינ םהיא טהערד ןעמ .גנאל
 יד יו ,טכַאנ רעביא ןָאסַאפ ןופ סױרַא טינ טהעג רע ןוא ,סַאצבָא םעד
 סָאד טלָאװ עטכישעג ענהעש ַא רעבָא .ןעשינעפעשַאב עשידָאמ
 -םע טריעודעג יורפ רעד ייב הלילח ךָאד ןעטלָאװ ךיש רַאּפ א !ןעוועג
 ָאט ?םיחוור יד טימ ןעוועג טלָאװ טסָאװ ןוא ונ ! םישדח עכיל
 ןעסַאצבָא עטסכעה יד פיוא ןענַאסַאפ ערעדנַא לָאמ עלַא ןעמ טכַאמ
 םָאד טָא זא ,טלהעצרעד ןעמ ןוא ,סעוושעדאּפ עטסלָאמש יד ףיוא ןוא
 -נָאמ עלַא ןוא .ןעגלָאפ ןעורפ יד וא .ןע גָאר מט ןע מ זומ
 ךיז ןעהערד ייז לייוו ,ךיש-עיינ ןעפיוק ןעמ זומ גאטשרענָאד ןוא גָאט
 ,בארקש א יוז ,סיוא ןעהעז ןוא םיוא דלַאב ךָאד

 -- ?'יורפ רעד רעבָא ,טוג ץנאנ טהעג ןעטנַאקירבַאפ ךיש יד
 טרעוװו יז !תונמחר רערעטיב א זיא רהיא ףױא !םטינ ןיוש טנערפ
 -יימ ןהענּפַא ? טנייה סע ןָאק רעוו ,ןהעגמורא !עקילאק עניטכיר א



 241 -  ענעיגיה לעסיבַא

 ןוש טהעג ?ןעסייחעג טָאה רוטַאנ יד יו ,גָאטחעװ םוש ןהָא ,ןעל
 ! טייקכילגעממוא רעד ןופ ךאז 8 ךיוא זיא קָאלב רַאּפ ַא וליפַא ! טהעג
 טלעקייוו ןעמ ןוא טינ םיפ ןייק ןיוש ןעמ טָאה --- רהָאי גיצרעפ ייב ןוא
 .עקשטאק א יו ןיוש ךיז

 טיעלק ךוש רעפיורג א ןיא טָאה תורוש יד טָא ןופ ןירעביירש יד
 ןענייז ייז לייוו ,לָאמא ףיוא ךיש רָאּפ עכילטע ןילַא ךיז רַאפ טפיוקעג
 -ַאד טכַא ,ןעביז וצ ךיש ןעוועג ןענייז סָאד .גיליב לאנימָאנעּפ ןעוועג
 .רַאּפ א ראלָאד ןייא וצ טפיוקראפסױא ייז טָאה ןעמ רעבָא ,רָאּפ א ראל

 -עג ןעמ טָאה ?סע טמוק יװ ,טגערפעג רימ ןעבַאה סעוואקוצ ףיוא ||
 יז, -- ?םוראוו -- .ןעפיוק טינ ייז ןעליוו ןעיורפ יד זַא ,טרעפטנע
 ַא טימ ןַאמ רעד טָאה -- ,"ןהעגמורא ייז ןיא ןָאק ןעמ ,טינ ןעשטעווק
 .טרעפטנעעג ןעגיוא יד ןיא קנופ ןעשיטסַאקרַאס

 א טימ יו זנוא טָאה "!ןהעגמורַא ייז ןיא ןָאק ןעמ, ץאז רעד
 עדָאמ יד ןעוו ,ט'הנעט ,טהעג .ןעצרַאה ןיא ןָאטעג טינש ַא רעסעמ
 -עב ַא ןוא !המשנ יד ןעשטעווקסיורא זומ סע זא ,טרָאפ טלהעפאנ
 טינ םוראד םהיא ףיױא ליוו רענייק ןוא "םואימ, זיא ךוש רעמעווק
 יי .ןעקוק

 רעשיראנ רעד וצ רעריטרַאמ עגידנעליוו ןענייז סאוו ,ןעיורפ עלַא
 ןייק רעבָא ,טשמעווק ךוש רעד ןעמעוו ייב ,טוג ץנאג ןעסייוו עדָאמ
 .ןעטערטוצּפא עדָאמ רעד ןופ ָאטינ זיא טומ

 ,ןעטנאקירבאפ ךיש רָאּפ א טימ ןהעזעג ךיז ןעבָאה ךילנעזרעּפ רימ
 ןעטארעג ייז ןעבָאה רימ .להיפעג ןעכילשנעמ רעייז וצ גידנערילעּפא
 -יוא רעד ףיוא סעקצַאצ יסנעפ טימ ךיש עטסנעש יד ןעגנערבוצסיורַא
 רעגניפ יד ןוא ,עװשעדָאּפ יד .ה .ד ,רקיע רעד רעבַָא ,רעדעל רעטשרעב
 םיירב ןייז לָאז סַאצבָא רעד ןוא םייהיירפ םופ םעד ןעביג ןעלָאז
 ףיוא יו ,ןהעטש ןעפראד טינ לָאז רעּפרעק רעד זא ,גירעדעינ ןוא
 ןעטסעפ א ףיױא טהעטש רע זא ןעלהיפ לָאז רָאנ ,ךעלסיפ עשרעניה
 | .טנעמאדנופ

 .טרעפטנעעג לאפ ןעדעי ןיא זנוא ןעמ טָאה "! טהעג ןיוש טהעג,
 יז ,ןעצלָאמש ףיוא יו ,ןהעג ןעלעוו ייז ."ןעיורפ יד טינ טנעק רהיא,
 יולב ןערעוו ןעלעוו ייז ,גָאט א לָאמ עכילטע ןעילוקרעביא ךיז ןעלעוו
 ןעיורפ יד , !לָאמש ןוא ןיילק ןייז זומ לעכיש סָאד רעבָא ,גָאטהעוװו ןופ
 | "! םיפ יד ןיא יו ,ּפָאק ןיא לכש לץעיפ יוזא ןעבָאה

 רימ .ןעירפ יד ןעגעוו גנוניימ ערעסעב א רעבָא ןעבָאה רימ
 יױרפ יד .רהָאי עכילטע ךָאנ ןופ ענארפ א זיולב זיא סָאד זא ,ןעםייוו
 טָאה יז ואוו ,יירעפאלקש רהיא ןופ ןעמוקעגסױרַא סאוו רָאנ ךַאד זיא
 זיא סע ןעמעוו ייב ,ראהרעביוא רהיא ,ןאמ םעד ןעלעפעג טזומעג רָאנ
 -נעהבאמוא עטרעדנעעג עגיטציא רהיא .הנויח רהיא ןענַאטשעגניא |

 -םיוא רהיא ןעכאמרעביא ךיוא ,קפס ןהָא ,טעוו עגאל עשימָאנקע עגיג
 -פנינראפ יד וצ ,ןעבעגרעטמנוא ךיוא ךיש יד טימ ךיז םעוו יז ןוא ,קוק
 .רעדיילק עגירעביא יד טימ יו ,ענעיגיה רעד ןופ תוצע עגיט
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 יד טימ לעכיש ץעניטנייה סָאד :ןיירא רָאנ ךיז טכארט רעבָא
 םענעביוהעגפיוא ןוא זָאנ רעטציּפשראפ רעד טימ ,סעוושעדאפ עלָאמש
 -חעש , טשרמולכ סָאד טָא .שינרעטאמ עכילקערש א ךָאד זיא סאצּפא
 + ףיילג טינ .ןעיורפ גינייוו םינ טע'גרה'עגקעווא ןיוש טָאה לעכיש "ץנ
 טעווענימעגרעטנוא רָאנ ,ןיינ .ןהעז סָאד לָאז ןעמ זא, טע'גרה'עגקעווַא
 -קנארק ןעיורפ טכאזרואראפ ,רעּפרעק םעד טכאוושעגּפא ,טכוזעג סָאד
 רעכילקעש רעד טימ ןוטעגנָא טםינ ךיוא ץראה םעד סטוג ןייק ןוא ,טייה
 רע ןעוו ,ךיילג רעּפרעק םעד ןעמלאה ןופ ,גנוגנערטשנָא רעניימעגלא
 !דרע רעד וצ זָאנ ץיּפש םעד טימ ןעלאפ וצ ראג ךיז טהיצ

 םייז ןייא ןיא לייוו ,ןעלַאפ םוצ ןעהיצ ךיז זומ רעּפרעק רעד ןוא
 -ירד םעד טימ טנעמאדנופ ןייז ןוֿפ ןעביוהעגפיוא ךָאד רע זיא
 ,ףליה וצ ןעמוק ןעלוקסומ ערעדנא סָאװ ,קילנ א .סַאצבא ןעגידישטניא
 לוקסומ רעד יוװ יוזא רעבָא ...! קירוצ ןעהיצ ןוא ןעלאפ טינ ןעזָאל ןוא
 ףיוא םייברא ייז ןעוט -- .וו .זא .א ןעטייווצ םעד רעד ןוא ,םעד טּפעלש
 ךיז ןערעטַאמ ייז .ןעראוועג טלעטשעג טינ ראג ןענעז ייז רעכלעוו
 טייקכאווש עניימעגלא ןא טמוק רהָאי עכילטע ןיא ןוא סיוא ןיילא
 | ,לארעביא

 ,ןהעז ןוא רעדליב עדנעגלאפ יד ףיוא ןָאט קוק א רָאנ ףראד ןעמ
 יו ,טזייוו דליב סָאד טא .סופ םעד ןופ טכאמ לעכיש עגנע סָאד סָאװ

 : .ס רעמונ דליב |
 +זבצ ססט;6ס8} 0? רשסנמ2מ'8 1000648600מ 101 11621444 ןזטיז צסנא

 ןיא ןעהעטש ייז יוװ ,ןוא ,ןהעמש לַאמרָאנ ןעפרַאד סופ ןופ רענייב יד
 יד ףיוא זיולב ךיז טלַאה רעּפרעק ןעצנַאג ןופ גָאװ יד .לעכיש ןעכיוה
 ןעלַאמרָאנ ם'נופ טסַארטנַאק ןעכילרעדיוש םעד רעבָא .רעגניפ ץיּפש
 ן'פיוא טקוק ןעמ ןעוו ,טשרע ןעמ טהעז ןעלאמרָאנ טינ םעד ןוא סופ
 -רעטנוא ,ןעטהערדוצ םעד ףיוא טהעטש סופ רעגיטכיר רעד ואוו ,דליב
 | .םופ םענעביוהעג

 ץיּפש יד .(6 דליב) טנַאּפש םופ רעלַאמרַאנ ַא יו ,טכַארטַאב טציא
 ךיז סופ םעד טפלעה סָאד .ןיײרַא דרע רעד ןיא ןייא ךיז ןעבַארג רעגניפ
 ןעגנע ןיא םופ רעד סָאד ןָאק רעבָא .רעטייוו ןענַאּפש ןוא ןעביוהוצפיוא
 יז ןעוו ,ןַאמ רהיר א רעגניפ יד וליפא ךיז ןענַאק ?ןעזייווַאב לעכיש
 .םינ סיוועג ?ןעטייווצ ן'פיוא רענייא ןוא טסערּפענפיונוצ יוזא ןעגיל
 סָאװ ,ןעלוקסומ ערעדנא ןעמוק רעדיוו ? טרָאפ ייז טפלעה רעוװ ָאמ
 ,ןַאט וצ טייברא ערעדנא ראג ןעבָאה סָאװ ,ןָאט טינ ראג סָאד ןעפראד
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 ם'רוטַאנ רעד .שאמ שימ א ןָא טהעג ױזַא טָא ןוא .סיורא ןעפלעה ןוא
 ; טרעטשוצ טרעוו ,רעּפרעק ןופ טיײקרַאטש יד ןעטלַאהוצפיוא ןופ ןַאלּפ
 .ּפָאק ן'רעביא טיג יז ןעוו ,ןעבָאה לעבירַאפ רהיא םיוא עד ןעמ ןָאק ,ונ

 ,6 רעמונ דליב |
 םע ס014687 0? טטסזמ2מ'8 00062:100 101 1162140, ןאסש 4

 ןָאק רעגניפ םיפ עטעוועּפמערקראפ יד ןעשיווצ סָאװ ,םעד ץוח ַא
 טינ טפול ןייק ןוא ןהעגנָא טינ טולב ןופ עיצאלוקריצ עגיטכיר ןייק
 סאנ ןוא זייא יו ,טלַאק גידנעטש ראפרעד ןענייז םיּפ יד ןוא ןעמוקניירא
 .ךיוא ןפוא רעדנַא ןא ףיוא טגיניײּפעג ךָאנ יז ןערעוו ָאט ,סייווש ם'נופ

 ןעוט סנָאיַאב יד ,זָאלעק עטרַאה יד ,ןעניוא רענהיה עטשטעװקענּפָא יד |
 .רבק ןיא טינ ןעוט םירעוו יד סָאװ ךָאד

 . ,{ רעמונ רליב

 םִצ 00311689 0? זיטמעג (6 102822118 ןאסש עס:

 וצ רעש זיא ,ןהעש טינ ןענעז ךיש רָאּפ יד טָא םורָאװ ןוא
 ןענעז ייז זא ,ןענעקיײלּפָא ןָאק קאמשעג רעטהערדוצ א רָאנ .ןעפיירגאב
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 -לאהרעטנוא ,גיטכיר ןעהעטש םיפ יד .ךילריטאנ ןענעז ייז .ןהעש
 ןיא ךָאד םגיל ןח רע'תמא .ןייז וצ ףראד סע יו ,רעּפרעק םעד גידנעט
 רָאּפ עכלעזא טימ .םיפ רָאּפ יד טָא ןופ טיײקלאמרָאנ ןוא טייקכיילג רעד
 סָאד טעװ רעּפרעק רעד ןוא ןעליימ ןענַאּפשּפָא ןעשנעמ ןענָאק םיפ
 .ןעלהיפ טינ וליפא

 .ךיש עגנע ןופ טמוק |

 רעד ןוא ,רעגניפ יד ןיא לָאמש וצ רעדָא ,ץרוק ןענעז ךיש יד ןעוו
 ןַאּפש ןעדעי ייב רע טרעוו ,ןָאמ טינ רחיר ןייק ךיז ןָאק רענניפ רעבַארג
 רעכילנייּפ רעד טרעוו םעד ןופ .ןיירא םופ ןיא טקירדעגניירא קירוצ
 יד סע טָאה ,ונ .ןעבעל סָאד רעמעּפש טרעמואראפ רעכלעוו ,ןאינָאב
 ,עדָאמ רעד ןופ טייקשיראנ רעד ראפ רעייט יוזא ןעלָאצַאב וצ טרעוו
 ? רענעלק ןהעזסיוא לָאז לעסיפ סָאד זא

 .טײברַא רעד ייב ךיש |
 יו ,טייברא רעד ייב סיוא יוזא טינ יורפ ַא טרעטַאמ ךאז ןייק |

 טלָאװ ָאט ,גנאל ױזַא ןעטייברא יורפ יד ףרַאד ךיק ןיא .ךיש עטכעלש
 ךיש עטסעב יד .טנעמַאדנופ ןעטסעב םעד ףיוא ןהעטש טפראדעג יז
 לעיפ ייב טמוק רעדייל רעבָא .םעווקעב ךיז ןעלהיפ סיפ יד עכלעוו ןיא
 .-םיוא ,עטלא עלֿא ןעגָארטוצסױא טייברא רעד ייב טכער םסיוא ןעיורפ
 .הריבע ןא זיא עיינ יד .ךיש עטמירקעג

 .ךיש עטסעג יד
 ,ךיש עדנעסַאּפ טוג ,ץזיול ןעגָארט יורפ ַא ףרַאד טייברא רעד ייב

 בלַאה ַא .ןעסַאצּפָא עגירעדינ ,עטיירב ןוא סעוושעדאּפ עטיירב טימ
 טגלָאפעג טלָאװ יז ןעוו ,טנעװַָא ןיא טלהיפעג יז טלָאװ טייקדעימ |

 .ללכ ןעשינעיגיה םעד טָא

 ךעלדנעבנעקַאז ןוא ךיש עגנע

 -ענפיונוצ ןופ רעבָא ,ךיוא ןעכאזרוא ערעדנא ןאראפ ןענייז סע
 לעיפ ןעבָאה ךעלדנעבנעקַאז ענעגיוצעגנייא קרַאטש ןוא ךיש עטּפמערק
 םירױטקַאד ענינייא ןענָאז ,םיפ יד ףיוא ןערעדא עיולב טפָא ןעיורפ
 .(9 לעטיּפאק ,ןעגיוא רענהיה וצ לעטימ)

 .םנעקור ענעניובעגנ |

 לעיפ וצ ךיז ןעגיוב ןופ ןעמוק ןעיורפ ייב סנעקור ענעגיובעג לעיפ
 וצ ךילנהעוועג ןענעז שיט טייברא רעד ןוא קניפ רעד .םייברא רעד ייב
 סָאד ןעמ טיהרַאּפ טייקכיוה ןופ סָאמ רעגיטכיר טימ רעבָא ,גירעדינ
 .טפָא

 ןעדנעגלָאפ םעד טָא טיג ָארויב טפאשטריוויזיוה רענָאטננישאוו יד
 יורפ רעד ןופ טייקכיוה רעד ןעשיווצ ןערעוו טיהענּפא זומ סָאװ ,ללכ
 : םייברא יז עכלעוו ייב רעצעלּפ טייברא יד ןוא

 רעד זומ ,ךיוה יד םעשטניא 10 ןוא סופ 4 .ב .צ זיא יורפ יד ןעוו
 .ענָאלדַאּפ רעד ןופ םעשטניא 97 ןייז קניס רעד ןוא שיט
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 .יורפ טייברא רעד ראפ גיטכיוו

 ןעביולרע סאוו ,רעטייברא עלַא ייב ןוא ןעסנירג ןעלהעש םייב טציז(1
 ןעמ ןעוו ןוא .רהעמ טינ ןוא חכ לעיפ יוזא רָאנ טָאה שנעמ א .סָאד
 .רערעדנא ןא ףיוא םינ ןיוש טקעלק ךאז ןייא ףיוא םיוא םהיא טצונ
 ?לעקיטרא ןערעייט םעד טָא טסיזמוא ןעדנעוושראפ םורָאװ

 ךיז ןָאק סאוו ,לעמילוק קיד א ףיוא םהעמש טייברא רעד ייב (2 |
 ,ךיז ןעמ טרָאּפשראפ ןעקור ןיא ןוא סיפ יד ןיא טייקדעימ ךס א .ןעשַאװ

 ן'כָאנ תבש ףָאלש לעסיב םעד ןופ םעט םעד טינ טקנעדעג רעוו (5
 -עג ךיז גָאט ןעדעי טלָאװ יורפ עדעי ?םייח רעטלא רעד ןיא שיט
 טנוזעג ןָאט ַא .טייברא גָאטימ רעד ךָאנ לעמערד אזא ןענינראפ טפראד
 ןעמהענ ךיז, סע טסייה שילגנע ףיוא .ןעמוקעגוצ ןופרעד רהיא טלָאװ
 רעדָא ,עלעקפָאס א טלאה .סָאד זיא אטסעיפ ענעדלאג א ."אטסעיס א
 טקנעדעג .עלייוו עלא ןעהורוצּפָא ךיז ףיוא ךיק ןיא רעשט גניקאר א
 וצ יו ,ןעגעיל וצ רעסעב זיא ןעשנעמ ןעדעימ א ראפ זא :ללכ םעד
 .ןהעטש וצ יו ,ןעציז וצ רעסעב ; ןעציז

 (ןָאיּצָאמ) וייסרעוקע עטנוזעג
 ןוא ,ןעלוקסומ טרעדנוה ףניפ ןאראפ ןענעז רעּפרעק רעזנוא ןיא

 טגנערב סעכלעוו טולב ןופ עיצאלוקריצ רעד ןופ ּפָא ייז ןעגנעה עלַא
 -ּפָא "ןעטנערבעגרעביא , ןעטיומ םעד קעווא ייז ןופ טמאר ןוא ,ןעסע ייז
 םינ ,גימעט ןייז לָאז טולב סָאד זא ,ָאזלא גיטכיוו רהעז זיא סע .לֵאפ
 עגיטנייה ןענייז ןעשנעמ יד לייוו ראפרעד רעדייל רעבָא .ןעפָאלשרַאּפ
 רהעז זיא ןעמ זא ,עגאל רעשימָאנָאקע אזא טימ טפָארטשעג ןעטייצ
 ןוא ,םרָא ןייא ףיא ןעדנוטש עצנאג ןעציזוצּפָא ןעגנואווצעג טּפָא
 -נייא רעדָא ,טעװעּפמערקעגנייא קרַאטש רעּפרעק ןעצנאג םעד ןעטלַאה
 ןעמ עכלעוו טימ ,רעדילג רָאּפ יד ץוח ַא ,גנונעוואב ןהָא ,ןעגיובעג
 מינ ןָאק טולב סָאד סאוו ,סָאד ןופרעד טַאטלוזער רעד זיא ,טײברַא
 ןעשזדיסקָא ןופ ןעמעטַאניירא סָאד לייוו ,ןעלוקסומ יד וצ יירפ ןעמוקוצ
 יד ןיא ףעימ ןיירא טינ טכיירג ןעשזדיסקא רעד ;םאזגנאל ןָא טהעג
 םינ "טנערב , ןעסע סָאד ,ןעלעצ יד וצ וצ םינ טמוק ,ןיירא ןעגנול
 דיסקאייד ןָאברַאק) לַאּפּפָא רעטיוט רעד ןוא ; ןייז וצ ףראד סע יו ,יוזא
 רע ןוא ןעגָארטעגסיױרא לָאמַא ףיוא ןעצנאג ןיא טינ טרעוו (.וו .זא א
 -אבעלאב עטכעלש א ןַא טהעג רעּפרעק ןיא ןוא ,םס םלא טקריוו
 .טייקשיט
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 יד יו ,דנאטשוצ ןערעסעב א ןיא טינ זיא זיוה ןיא עטסָאבעלאב יד
 רעּפרעק םעד ָאי טנעוואב יז להָאװבָא .קירבאפ רעד ןיא רעטייברא
 ּפאש-טייברא רהיא לייו ראפרעד רעבָא ,םינפוא ענעדיישראפ ףיוא
 ךילנהעוועג טמוק טפול עשירפ ןייק ואוו ,ךיק עטכאמראפ יד טּפָא זיא
 זיא םולב רהיא ןוא ,ןעשזדיסקא גונעג טינ ךיוא יז טעמטָא ,ןיירא םינ
 רעטסנעפ סָאד ןעטלאהעג וליפא טלָאװ יז ןעוו רעבָא .גיטעט טינ ךיוא
 ,עכלעזא טינ רעּפרעק ןופ ועגנוגעוואב ערהיא ןענעז ,ןעפָא נידנעטש
 ךס א ןעּפעשוצניירא טימרעד ןוא ,ףעיט ןעמעטָא וצ ןענניווצ סָאװ
 .טולב סָאד ןערעדורוצ וצ םוגנ ףיוא ןעשזדיסקא

 ןיא לָאמ עכילטע ,רענייטש א ןעכאמ וצ טוג ךיז זיא םוראד טָא =
 םאזננאל זָאנ רעד ךרוד ןוא ןעכיילגסיוא ךיז ,ןעלעטשוצּפָא ךיז גָאט

 םאזננאל סָאד ןוא ,ןיירא ןעגנול יד ןיא טפול עשירפ ךפ א ןעהיצניירַא |
 ,רעטסנעפ םענעּפָא םייב ןָאט וצ טוג ךילריטַאנ זיא סָאד .ןעזָאלסיױרא
 .רעפעב ךָאנ זיא ןעסיורד ןיא

 ייווצ וצ ךָאנ ןעמ טצעז סעזייסרעזקע ןעמטָא יד טָא וצ ןעוו רעבָא
 ןופ רעדילנ ענעדיישראפ יד טימ סעזייסרעזקע עכילטע גָאמ א לָאמ
 םעד םימ רעדילג עלא ןיא טולב סָאד סיוועג ןעמ טרעדורוצ ,רעּפרעק
 וצ םינ זיא רעּפרעק ןעצנאגנ ן'ראפ ןופרעד הבוט יד ןוא ,ןעמטָא ןעפיט
 יזא .ןעגנערטשנא ליפוצ טינ ךיז ףראד ןעמ ךילריטַאנ .ןעכיירשאב
 ,שינערעהוצנָא ןא ןיוש סע טסייה ,דימ ןעלחיפ ןא רָאנ טביוה ןעמ יו
 ןעשנעמ עכאווש ןוא ןעשנעמ עטלַא .ןעלעטשּפא ךיז זומ ןעמ זַא
 ןערָאט שינביולרע ס'רָאטקָאד םעד ןהָא ,רעבַא ,ןָאיצָאמ ךיוא ןעפראד
 | .ןָאט טינ סָאד יז

 .זייסרעזקע עכַאּפנײא ןהעצ
 ייב ןָאק רעטקאראכ ןופ טיײקרַאמש לעסיבַא טימ ,שנעמ רעדעי

 עכאפנייא רהעז ןהעצ ןעכאמ ןוא ךיז ןענהעוועגוצ וצ ן'לעוּפ ךיז
 ןערעדורוצ עכלעוו ןוא ,ןעגייצ ָאד ןעליוו רימ עכלעוו ,סעזייסרעזקע
 ןעמטָא וצ ןעשנעמ םעד ןעגניווצ ןוא ,רעּפרעק ןעצנאג ןופ טולב סָאד
 סָאד םוראוו ךאזרוא יד עקַאט זיא ףעיט טפול ןעמטָאניירא סָאד .ףעיט
 טפול עשירפ יד לייוו ,רעסעב "םנערב , ןוא טרעדורוצ טרעוו טולב
 .רעייפ ףיוא טניוו א יו ,טקריוו

 ,ּפָאק ץרעביא ןאד ,ךיז ראפ טנעה עדייב סיוא גיטסאה טקערטש (1
 ינעוט יקעווא ךיז ןופ סקניל ןוא סםטכער ןוא ,ןעטייז יד ייב רעטנורַא ןאד
 .לָאמ ןהעצ עמראפ עדעי גיד

 ןוא םורא ייז טהערד ןוא סמירָא עדייב גימסַאה סיוא טקערטש (2
 ןעלוקסומ טסורב יד ראפ טנעכייצענסיוא זיא סָאד ,ןעלסקא יד םורָא
 ,לָאמ ןהעצ וצ ןעמניה ןוא טנערָאפ טהערד ,(רעדנעב-שיילפ)

 םעד ןייא טניוב ןוא ּפָאק ן'רעביא סמירָא עדייב סיוא טקערטש (6
 ןופ רעגניפ-ץיּפש יד טימ ןָא טרהיר רהחיא זיב ,לעטראג ןיא רעּפרעק
 זיא סָאד .סעינק יד גידנעניובנייא טינ ,םיפ יד ןופ רענניפ יד טנעה יד
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 יבַא ,וצרעד ךיז ןעמ טגָאלשרעד זייווכעלפיב רעבָא ,רעווש גנאפנָא ןופ
 טמהענ ןוא ןעלוקסומ יד טקרַאטש סָאד .גָאט ןעדעי סע טוט ןעמ
 ןוא גנויי ראפ טוג .רעּפרעק ןעצנאג ןופ טייקטצרַאמשראפ יד סױרַא
 | | / .לָאמ ןהעצ םע טוט .טלַא

 ףראד ןעמ רעבָא ,יירד רעמונ יו זייסרעזקע רעבלעזרעד זיא סָאד (4
 ןערהירנָא ןעריבורּפ לָאמַא ףיוא טנעה עדייב ןופ רענניפ ץיּפש יד טימ
 ךָאנרעד ןוא טייז ןייא ןופ רעהירפ ,ןעטמייז יד ייב סיפ יד ןופ רעגניפ יד
 יד ןעּפַאטנָא ,ןעינק יד גידנעניובנייא טינ ךיוא ,רעטייווצ רעד ןופ
 טקרַאטש .זייסרעזקע םעד טָא ןעמ טפור ,(סעקטָאינגאנ) ןעגיוא-רענהיה
 .ןעמייז יד ןוא ךיוב ןופ ןעלוקסומ יד

 ןערעדנַא ןא גידנעביוהפיוא לָאמ סעדעי ,רעמיצ ןיא םורַא טחעג (9
 לָאמ סעדעי רעטנוא טגנירּפש .טסורב יד טכיירגרעד רע זיב ,םופ
 .ןיירא ןעגנול יד ןיא טפול ךס א ןיירא טגניווצ

 - (אבמיקע) םָאקָאבידיּפ ןָא ךיז טמחענ ,סעינק יד ןייא טגנערמש (6
 לָאמ ןהעצ ,לעטראג םורא רעּפרעק ןעטשרעביא םעד טהערד ןוא
 - | | .סקניל לָאמ ןהעצ ,םטכער

 ףרַאד ָאד רָאנ ,סקעז רעמונ יוװ זייסרעזקע רעגיבלעז רעד זיא סָאד (?
 לץיפ יוזא ןוא סקניל לָאמ ןהעצ ךיוא זלאה םורא ּפָאק םעד ןעהערד ןעמ
 | ,זדלאה ןופ ןעלוקסומ יד טקרַאמש .סטכער לָאמ

 ךיז םריבורפ ןוא ןערעדנַא ןעבענ רענייא םיפ יד ףיונוצ טלעטש (8
 -הענוצ ,ןעצעזקעווא ןעלעוו ךיז טלָאװ רהיא יוװ ךיילנ ,ןעזָאלוצּפארא
  ןא .לָאמ עכילטע סָאד טוט .ףיוא ךיז טביוה ןַאד .סעינק יד גידנעמ
 ןופ ןעלוקסומ ןוא רענייב יד ראפ זייסרעזקע רעטנעכייצעגסיוא ןא
 .סיפ יד

 -טוג עדייב ףױרַא טביוה ןוא ,ןעקור ץפיוא םיוא ךיז טקערמש (9
 זיא סָאד .ךילנעמ רָאנ יו ,ּפָאק ן'רעביא טייוו יוזא םיפ ענעגיוצעגסיוא
 '-ץלקראפ ,ךיוא גנוּפָאמשראפ לייוורעד טפלעה ןוא זייסרעזקע רעטוג א
 | | ,ךיוב ןופ טייקמעפ יד ךיוא טרענ

 םיפ יד ןוא ןעניובעגנייא ןעינק יד ,עציײלּפ רעד ףיוא טגיל (0
 ןעטנוא טנעה יד םלאה .עגָאדלָאּפ רעדַא ,ץארטאמ ן'פיוא גידנעהעטש
 א םהיא טינ ןוא ךיוב םעד ףורא טנעה יד טימ טקירד .ךיוב ן'פיוא
 .ךָאנ זָאל ןעלענש ַא םהיא טיג ןוא ןייַא ךיוב םעד טהיצ .ךָאנ זָאל
 -ייוו יוזא ןוא ּפָא טנעה יד טזָאל ןוא ףױרַא לָאמַארעדיװ םחיא טקירד
 .גנופָאמשראפ ראפ זייסרעזקע רעטוג א .לָאמ ןהעצ סָאד טוט .רעט

 סעוייסרעוקע עלַא ןופ רעטסעב רעד
 דראקער ץנאט א םעּפע טליּפש ןוא ףארגַאנָאפ םעד ןָא טלעטש |

 א טצנַאמ .טליו רחיא יו ,םיוא םהיא טצנַאמ ןוא (אקניטסאלּפ)
 רעדַא "סּפעטס , ענהעש טצנַאט ,רעמיצ ןיא םורא טגנירּפש ,עקצַאזָאק
 טפול עשירפ ךס א ןיירא טימרעד טּפעש רהיא .טצנַאט רעבָא ,ע'סואימ
 ןופ ןייוו םעד רעּפרעק ןעצנאג םעד טיג ןוא רעטסנעפ ענעּפָא יד ןופ
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 "רעטמילימ שרַאמ, ס'טרעבוש : ןענייז וצרעד סדרָאקער עטוג .ןעבעל
 .טסואפ ןופ "ןעניפאלקש ערהיא ןוא ארטאּפָאעלק ןופ ץנַאט , רעד ןוא
 וצ טינ טלהעפראפ יבא ,טליוו רהיא דראקער רעסַאװ טצנאט רעכָא
 .רעמלע רעד ןיא וליפא גנוי ןעביילב םעוו רהיא .ןעצנַאט

 זייסרעזקע ןַא ןעריצַאּפש !

 ךָאנ ןערעוו ןָאיצָאמ ןופ סעמרָאפ עטנעכערעגסיוא רעהירפ עלַא
 - םָאװ ,ןַאיצָאמ םעד וצ ייז וצ ךָאנ טצעז שענמ רעד ןעוו ,ךילצינ רהעמ
 יצ ,גידנעסיוו טינ ,תורוד רוד ןופ טכאמעג טָאה טייהשנעמ עצנַאג יד
 ןיא טגנערב ןהעג סָאד .ןהעג -- זיא סָאד ,טינ יצ טנוזעג סָאד זיא
 ריצאּפש א .ייז טקרַאטש ןוא רעּפרעק ןופ רעדילג עלַא טעמכ גנוגעװַאב
 טימ זיא טנעװָא ןיא רענייא ךָאנ ןוא ,הירפ רעד ןיא טייצ העש א ןופ
 ףיױא טינ ,םיפ יד ףיא ןהעג ןעמ ףרַאד וצרעד רעבָא .ךיילג דלָאג
 -לאה ןוא ןערעצריקראפ ,ןערעלעמשראפ סָאװ ,ךיש ףיוא טינ ,ןעצלָאטש
 ןעראוועג טכאמעג ןענעז ךיש עכלעזא ? םופ םעד ןעביוהעגפיוא ןעט
 יד ןערעפּפָא וצ ןעדירפוצ ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ עטעדנעלבראפ ראפ
 ץפיוא רעּפרעק ןעצנאג ם'נופ עקַאט םוראד ןוא ,םיפ יד ןופ טייקטנוזעג
 ןופ ןעפירגאב עשלאפ ערהיא טימ עדָאמ רעשירַאנ רעד ןופ חבזמ
 יו ןוא ,טייקכילרימאנ ןיא רָאנ טגיל טייקנהעש ע'תמא .טייקנהעש
 -רעניה טימ ,רעטשטעווקעגפיונוצ ,רעמעשטעילַאקוצ רעד טָא טמוק
 רעשרעבייוו רעטקעדַאב סנָאינָאב םימ ןוא "זָאלעק , טימ ןוא ןעגיוא
 8 ןענַאּפשּפָא םופ אזא ןָאק יו ,םעד ץוח א ? טייקכילריטַאנ וצ םופ
 ? ןָאט ןענָאק טכייל טפראדעג טלָאװ םופ עכילשנעמ א יו ,ליימ רַאּפ

 הרוש עטשרעטנוא יד

 רעווש יוזא טינ ָאזלא ןענייז ןעבעל ןעשינעיגיה א ראפ םיללכ יד
 רעדעי טעמכ ןוא ייז וצ ןעבערטש זיולב ףראד ןעמ .ןערהיפוצכרוד
 :ייז ןענעז טגאזעג לָאמאכָאנ .ןעשזאקאד ייז ןָאק

 עלא ןעכוז ;ןוז רעד ןיא ןוא טפול רעשירפ רעד ןיא ןעכעל (4
 ןיא םישדח עכילטע שטָאכ ןעסיורד ןיא ןעּפָאלש וצ ןעטייקכילגעמ
 / .רהָאי

 לייוו ,ביוטש ןעמעטָאוצניירא ןעדיימסיוא ,טייקנייר ןיא ןעבעל (2
 .ןעבָארקימ עגימפיג טימ לופ זיא ביומש רעד

 ,עטכָאקעג ןוא עיור ,ןעסנירג ךס א ,ןעסע עכַאפנייא רָאנ ןעסע (8
 -לעטשעגּפא רעד וצ רָאנ ןעסע ןוא ,רעייא ךס ןייק םינ ,שיילפ גינעוו
 | .םייצ רעט

 רעננאל וצ ןוא רערעווש טימ רעּפרעק םעד ןערעטַאמ םינ 64
 ןעזָאלרעד עכלעוו ,רעדיילק עגנע טימ םהיא ןערעמאמ טינ ; םייברא
 עכלעזא רעטנוא .טולב ןופ עיצאלוקריצ רעד ןערעטש ןוא טפול ןייק טינ
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 רענלעק ענלאמכארק עגנע עשרענעמ יד ןעמ טעטשראפ רעדיילק
 ,רעטניוו יא רעמוז יא להָאװ ןופ גידנעטש ,רעדיילק עגירעביא .ערעייז
 יד טימ ךיז ןערעטאמ טינ ןעיורפ יד ראפ ןוא ;ךיש ערעווש ערעייז
 א ייז ןופ ןעכאמ עכלעוו ,םיפ יד ףיוא סרעקרעק עכילריטַאנמוא עגנע
 .עדנאש וצ ץנעגילעטניא רעייז ןעלעטש ןוא לת

 ןופ ןעמרָאפ עכילטע גידנעטש ןעטלאהוצפיוא טייהניואוועג (8
 ,ןעגנול יד ןיא טפול ךס א ןעמטָאוצניירא םוא גנוגעוועב עכילרעּפרעק
 ןופ לרעייפ סָאד ןערעקאלפוצ לָאז ןעשזדיסקא רעד זא ,םעד בעילוצ
 .ןעבעל
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 .9 לעטיּפַאק

 ןעקנארק ַא םורא
 -עג סיוא ;298 ,ז ,ןָאט וצ סָאװ ןעסיוו ;286 .ז ,ןייז ףרַאד זיוה ןיא סָאװ
 -רַאפ םייב ;202 .ז ,סקיטּפעסיטנַא יײלרעלַא ;261 .ז ,תאואפר עטריבָארּפ

 ,ןע'םס ןענעג ערעייז ןוא ןע'םס עכילטע ס'רעשיפ .רד ;263 ,ז ,ךיז ןע'םס
 ,206 .ז ,ןעלטימ עשימייה עטסעב ; 264 .ז |

 ןייז ףרַאד זיוח ןיא סָאװ
 -דאב ןיא עלעקפאש ןיצידעמ םעד ןיא ףרַאד טייהרעטנוזעג וליפא

 -ָאייא ,ןילעזאוו יו ,לעקעטּפא ןיילק ַא גימראפ ןהעמש גידנעמש רעמיצ
 רָאּפ א ,םירקידלָאק ,עדָאסיװַא-טײנָאברַאק-ייב ,רעדױּפ דיסע קירָאב ,ןיד
 ַא טימ יולס ַא ןיא טגעלעגניירַא עטַאװ קיײטּפא ענייר ,ןעשזַאדנַאב
 -יג ןענָאק עטַאװ ךעלקיטש עגיטרַאפ יד לָאז ןעמ זא ,לעקסיּפ ןעמיירב
 .סיורַא םענ ןעלענש ַא ןעב

 .טייהקנַארק ןופ לַאפ ןיא
 עכלעוו ,ןעכאז טימ עלעקפאש א ןעניפעג ךיז זומ זיוח ןעדעי ןיא =

 ,געביזייא רענרעבָאר א ליּפשייב םוצ יו ,ןעטייהקנַארק ןיא ףראד ןעמ
 רעטונג ַא ,(רעצירּפשנייא) שזדניריס ַא ,רעסאוו רעסייה ראפ געב א- |

 טוג ןיוש ןענייז עכלעוו ,תואופר עשימייה עכילטע ןוא רעטעמָאמרעֶמ

 טעמכ ןעביג ,רהַאּפעג םוש ןהָא ,ןָאק ןעמ עכלעוו ןוא ,טריכורּפעגסיױא

 ןוא ,טכעלש ןעלהיפ ןָא גנולצולּפ ןעביוה עכלעוו ,ןעטנעיצַאּפ עלַא וצ

 .טנַאה רעד וצ ָאטינ זיא רָאטקָאד רעד

 .גיטכיוו רעטעמַאמרעט ַא

  םראד עמאמ עדעי ןוא ןעלהעפ טינ ךיוא רָאט רעטעמַאמרעט א

 דניק םָאד יצ ,ןהעז וצ ,רעטעמַאמרעט א ןהעטשראפ וצ ןענרעלסיוא ךיז

 ן'כָאנ גידנעקיש ,ןערָאּפשראפ טימרעד ךיז ןעמ ןָאק תורצ ךס א .ץיה טָאה

 "רעט א ןהעטשראפ ןענָאק ןעפראד ןעשנעמ עלא ..טייצ ןיא רָאטקַאד

 :ןענרעלוצסיוא ךיז רעווש טינ רָאנ .רעטעמָאמ
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 -יא טכייל ןָאק ןעמ סאוו ,ןערעפיצ טימ רעטעמָאמרעט ַא טפיוק
 .דניק םייב ץיה יד ןעריבורּפ וצ סיוא ךיז טנערעל ןוא ,ןענעיילרעב
 | ,לַאמרָאנ זיא 99 זיב 98 זא ,טקנעדעג ןוא

 קנארק ַא ייב רוטַארעּפמעט יד ןעטסעמ וצ רעווש זיא סע ןעוו
 ןצ גידלודענמוא זיא רעבָא ,קסע ןא סעּפע ןיוש טהעטשראפ סאוו ,דניק
 ,רעגעז דמאז א קעװַא טלעטש ,ליומ ןיא רעטעמַָאמרעט םעד ןעטלאה
 דמאז סָאד יו ,ןעקוק וצ ןעריסערעטניאראפ ךיז טעוװ דניק סָאד ןוא
 טנעס-ןהעצ ןיא) לעזעלג ןעטלעטשעגרעטנוא םעד ןיא רעטנורַא טלאפ
 .(רָאטס

 רעד רעטנוא טםונימ יירד ַא ןעמלאה רעטעמַאמרעט םעד ףראד ןעמ
 .ןעמוקניירא טינ לָאז טפול ןייק זא ,םכַאמראפ םוג ליומ ן'טימ ,גנוצ
 זומ םוראד .ןערהיפסיוא טינ סָאד ןעמ ןאק רעדניק עניילק ייב רעבָא
 ףיוא ךיוא ,(םומקער) לעפעזעג ןיא ןעקורניירא רעטעמַָאמרעט םעד ןעמ
 רעמעמָאמרעט םעד טקור ןוא ןילעזעוו טימ טרימשַאב .טונימ יירד
 .טייוו וצ ןיירַא טינ

 ןיא ץיה יד זא ,טהעז ןוא רעטעמַאמרעט ַא טנאוו רעד ףיוא טלַאה =
 -נעראפ דארג 70 זיב 68 יװ ,רעכעה ןייז םינ לָאמ ןייק לָאז זיוה
 (* טייה

 .ןיילַא רעמיצ סָאד

 יו ,ןעקנארק םעד ןופ טסייג םעד ףיוא טינ יוזא טקירד ךַאז ןייק
 רע סאוו ,םהיא זיא טכעלש גונעג .רעמיצ גיצומש ,ןעפרָאװעגנָא ןא
 ךילהערפ ,גיטכיל ןייז רעמיצ סָאד שטָאכ לָאז ,טרַאּפשראפ ןייז זומ
 ןעטלאה רעמיצ סָאד ףראד ןעמ זא .גנונדרָא ןעטסעב םעד ןיא ןוא
 רעבָא .ןעלייצרעד טינ םענייק ןיוש ךָאד ןעמ ףראד ,ןייר שיראטינַאס
 ,ענייר ןייז ךילגנעהרָאפ יד ןעלָאז םוראד ןוא ,ךיוא ןהעש ןייז ףראד סע
 ,ךַאפנייא ןייז ףראד ערדלָאק רעד רעביא קעדוצ רעד ;עשירפ
 ךעלריּפַאּפ ,ךעלעפעל ,רעזעלג ןייק .טייקנייר רעטסערג רעד ןופ רעבַא
 ץעגרע עזאוו א ןיא ןעמולב ראּפ א .ךיז ןערעגלאוומורַא טינ ןעלָאז
 .קורדנייא ןעכילהערפ א ןעכאמ ,ץדָאמאק קע ן'פיוא

 .ןעקנַארק ץראפ ןעמולב יד
 ןערעדנא ןעבלעוו דנעגריא יו ,רהעמ ןעמולב טצעש רעקנַארק ַא

 טנעווָא ןיא ייז טמענ ןעמ ביוא ,גנַאל ןעטלַאח ייז ןַאק ןעמ .קנַאשעג
 ,ענסָאקס ,ןעקע יד ןופ לעקיטש א ּפָא טדיינש ןעמ ,רעסאוו ם'נופ סױרַא
 יז טקעד ןעמ ןוא רעסַאװ רעטלַאק לעסיש א ןיא ןיירא ייז טגעל ןעמ
 ןיא יוזא רעדָא ,רעטסנעפ םענעּפָא ןא ףיוא ןהעטש ייז גידנעזָאל ,וצ טוג

 ,סרעטעמַאמרעט ערעדנַא ףיוא ןעדארג יד ןעמ טסעמ אּפָארייא ןיא (*
 -עמא ןיא ןיא סאוו עמעטסיס יד .רוימאער רעד ףיוא ןוא עיסלעצ רעד מיוא
 ן'םיוא ןוא דארנ 20 ןיולב עיסלעצ ףיוא אּפָארייא ןיא זיא דארנ 68 אקיר
 .ץיה דארג 16 זיולב רוימאער
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 שירפ ןיא ןיירא רעדיוװ יז ןעמ טלעמש ןעגרָאמ ףיוא .ץאלּפ להיק ַא
 | .עזַאו רעד ןיא רעסאוו

 .םעב לָאמש א ןיא

 ןָאק ,טעב לָאמש א ןיא ןעקגארק םעד ןעמלאה וצ רעסעב זיא סע |
 | .ןעטייז עלא ןופ ןעכערגרעד םהיא וצ ןעמ

 .ןייש רעד ןופ ןעטיחרַאפ

 -ימש ַא טימ ןעמענוצמורַא לעּפמעל עשירטקעלע סָאד טוג זיא סע |
 םכִיל ץפרַאש יד זא ,דהעש ַא טימ ןעצישַאב רעדא רעיּפאּפ סייוו לעק
 .ןעגיוא יד ןיא ןעקנארק םעד ןעדיינש טינ לָאז

 .לעבעמ רענגינעוו סָאװ

 -יצ ןעקנַארק ןיא רעיירפ טפול יד ץלַא זיא לעבעמ רעגינעוו סָאװ
 .סעמילוק יו שינעיגיה רהעמ זיא עגָאלדָאּפ ענעשַאװעגּפָא ןייר א .רעמ

 ,ןעגיל ןעגעמ ,טירש יד ןעביוטראפ וצ ףיוא ייווצ רעדָא ,לעמילוק ַא

 .ןעלסערטסיוא טּפָא ןעמ ףראד ייז רעבָא

 ,גיטכיוו רהעז טייקנייר

 םורא ץלַא טלַאה ןוא ,רעקנארק ךָאנ ןעקנַארק םעד טינ טכַאמ

 ןייא טיג ןעמ ןעכלעוו ןיא ,עלעפעל סָאד : ךילגעמ רָאנ יוװ ןייר ױזַא
 טנאוועג טעב סָאד ,טנעה ערעייא  ;ןייר רהעז ןייז זומ ,ןיצידעמ יד

 ןייז זומ ,ןעקנארק ן'טימ גנורהירַאב רעד ןיא טמוק סאוו ,ץלא ןוא

 -נָא טינ ךָאנ רעּפרעק ןעטכאוושעגּפא ךיוא יוזא םעד םוא ,ןייר רהעז
 .ןעבָארקימ עיינ טימ ןעקעטש

 .ךיז טשַאוװ סָאװ ,דיילק א

 ,ךיז ןעשַאו סאוו ,רעדיילק ןעגָארט ןעמ ףרַאד ןעקנַארק א םורַא

 םינ ןעקנארק םעד ךָאנ לָאז ןעמ זא ,טפָא ןעטייב ןָאק ןעמ עכלעוו ןוא

 .ןעבָארקימ טייהקנַארק עיינ ןייק ןעבעגרעביא

 ןָאמ וצ סָאװ ןעסיוו
 ןעמ זומ ,ןעגילפ ןופ טצישַאב טינ ןענייז רעמסנעפ יד ואוו ,טרָאד

 -ענ ָאטיקסָאמ קיטש סיורג א .ןעצישַאב ןיילא ןעקנארק םעד שטָאכ

 ,טעב ם'נופ סנעּפָאקוצ ןעצנאג םעד םורַא טמהענ סאוו ,(ילראמ) גנימ

 ךס א ןעקנארק םעד טימרעד גידנערָאּפשראפ ,ןערהיפוצסיוא טכייל זיא

 טפָא ךָאנ ןעגנערב ייז רַאנ ,ןעגילפ ןעשטוקרעד רָאנ םינ .שפנ תמגע
 ךַאז עטשניוועג ןייק טינ רָאג ןענייז עכלעוו ,ןעבָארקימ עכילרהעפעג
 .ןעקנארק ןעטכאוושענּפא ןא ראפ

 .ךילייל ארטטקע ןא |
 טעב שירפ א יװ ,ןעקנַארק ַא ראפ רענעמענעגנא ןייז ןָאק סאוו

 ןעטייב ןוא ןעביוח וצ םהיא רעווש טּפָא זיא סע רעבָא ?גָאמ ןעדעי |
 ןעדעי םהיא רעטנוא טוג םוראד זיא סע .ךילייל עטשרעטנוא סָאד
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 -וצ ךילייל רעדנַא ןא ךילייל םעד ףיוא ןעקורוצרעטנורַא גָאט
 ןעגיובעגרעטנורא ןוא ןעגיוצעגסיוא טָאלג ,ןעייווצ ןיא טנעלעגפיונ
 -ראפ וצ יװ ,ןַאטוצבָא רעטכייל ךס ַא זיא סָאד .ץַארטַאמ ץרעטנוא
 ןעקעדוצוצ ףיוא ךילייל עטשרעביוא סָאד .טעב עצנַאג סָאד ןעטיירּפש
 וצ ןעקנארק םעד טכייל ןיוש ךָאד זיא דמעה-טכאנ שירפ ַא ןוא ךיז
 .ןעגרָאמ ןעדעי ןעבעג

 .ןעקנארק א ראפ רעווש

 -טַאמ א ףיוא ןעניל וצ ןעקנארק ַא רַאפ רעווש רהעז לָאמא זיא סע
 -וצ גנאל א .טימ רעד ןיא טקירדעגנייא קרַאטש זיא רעכלעוו ,ץַאר
 ,ץארטַאמ םעד רעטנוא טנעלעגרעטנורא ,טעקנעלב רעטגעלעגפיונ
 .םיוא םהיא טכיילג ןוא ףיוא םהיא טביוה

 - .ךעלעשיק עניילק ךס א
 ףראד ,טגיל רעקנארק רעד ןעכלעוו ףיוא ,ןעשיק םעד ץוח א

 -נַארק ץ'רַאפ ךעלעשיק עקניניילק עכילטע טנַאה רעד וצ ןעטלַאח ןעמ
 ימימ ָאד זיא סע ןעוו ,טייקכילמעווקעב ךס א סױרַא טגירק רע .ןעק
 .א םופ ןעטנָאטהעוװאוצ םעד ,ּפָאק ןעדימ םעד ןעראּפשוצרעטנוא סאוו
 .עשירפ ןוא עסייוו ןייז ןעפראד ךעלעכיצ יד וו .זַא

  .ןיצידעמ ךעלעשעלפ יד ןעטלַאהַאב
 ךיז ראפ ןעהעז ייז ןעוו ,טגערעגפיוא רעדניק ןערעוו טּפָא רהעז

 יד טלַאהַאב .יוזא ןעסַאה ייז עכלעוו ,תואופר יד טימ ךעלעשעלפ יד
 ,ךעלעשעלפ

 .גיטכיוו לָאמ א קאלק-םרַאלַא ןַא
 גיטכיר ןיצידעמ יד ןעבעג וצ ןעקנארק םעד גיטכיוו זיא סע ןעוו

 םוג םהיא ,רעגייז םראלא םעד ןעלעטשוצנא םוג זיא ,טונימ רעד וצ
 -ייווצ ןיא ןעמלַאה רָאג םחיא טּפָא ןוא עטַאמש ַא טימ ןעלקיװמורַא
 ,טגנילק רע ןעוו ןוא .ןעקנארק םעד ןעקעוו וצ טינ םוא ,רעמיצ ןעט
 .טייצ ןיוש זיא סע זא ,רע טנָאמרעד

 .טייהרעטיב יד טריקסַאמרַאפ
 -נַאטעמס רעסיז לעסיבא טימ םיוא טשימ ןיצידעמ ןערעטיב םעד = |
 םָאד ןַאק דניק א וליפא ןוא (ךלימ רעד ןופ עטשרעביוא סָאד) עק
 | | .ןעמהענ

 .טפָא רהעז טּפלעַה
 ,טקיטשראפ ,ףָאלש ם'נופ ףיוא גנולצולּפ ףיז טּפאכ דניק 8 ןעוו

 ןיירא טיג ןוא רעסַאװ לעסיש ַא ףיוא ףלַאב טכָאק ,ּפורק ןופ יו
 יָאמ רעבָא ,ןעפלעה דניק םעד טעוו עראּפ יד .ןיטנעּפרעט לעסיבַא
 / | ,רָאטקָאד ץ'כָאנ לֶענַש טקיש ,טינ רעמ
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 .לייא-ןעציר ןעבעגוצנייא טכייל

 -וצ ןוא ךלימ עמירַאװ לעסיבַא ןיא לייא ןעציר םעד ןיײרַא טסיג)
 -קָאד ליפ רעבָא .ןעקנירט ןיא טינ וליפא טלהיפ ןעמ .טוג סע טגָאלש
 -היפבא ןא םלא לייא-ןעציר ןופ םינ רָאג טנייה ןיוש ןעמלאה םיריוט

 .לעטימ םגנור |

 .גימיונ טייקניטכיזרָאפ סיורג

 יד .ןיצידעמ םעד ןעבענ ןעטלַאה טינ לָאמ ןייק ןעמ רָאט םס
 - ,ךעלעשעלפ יד ןעשימראפ ןעמ ןָאק לָאמא ,ןייז םינ לָאז העש

 | .רעטסַאלפ עצישטראג רעשימייה

 טפַא ןעהירב ןוא לענש רהעז ןעקריוו סרעטסַאלּפ עטפיוקעג יד
 ןענייז ןוא רעמַאזגנַאל ןעקריוו עטכַאמעג שימייה יד .םיוה יד בָא
 םיױא םוג טשימ ןוא ץצישטראג עטסעב יד טפיוק .רעסעב םוראד
 -ראג רהעמ לעסיבא ןעמ ףראד לָאמַא .להעמ טימ ךיילג ףיוא ךיילג
 -עוו לָאז סע זא ,רעסאוו רעמירַאװ טםימ טריהפוצ .להעמ יוװ ,עצישט
 ןוא טנעוויײל לעקיטש ןייר א רעביא ןָא טרימש .נייט רעמיש א ןער
 יד זא ,(רעיּפַאּפ סָאריּפַאּפ יוו) רעיּפַאּפ טעליוט טימ רעביא טוג טקעד
 ןוא לעסיבַא טמיראוורעד .בייל םוצ ךיז ןערהירוצ טינ לָאז עצישטרַאג
 יד םרימשאב ךָאנרעד .ךילגעמ יו ,גנַאל ױזַא טלַאה ןוא וצ טנעל
 .םעירק דלָאק רעדא ,ןילעזַאװ טימ טיוה עטיור

 | .טניר געב רעסַאװ-סייה רעד ןעוו
 ןָא טביוה רע ןעוו ,וליפַא ןעצונ ךָאנ ןָאק געב רעסַאוװ-סייה רעד

 ,םהיא םכיורב ןוא דמאז רעדָא ,ץלַאז סייה טימ ןָא םהיא טיש .ןעניר
 רעפאוו סייה טכיורב ןעמ יו

 יי .ןעסערּפמָאק עסייה |

 זיא ,ןעסערּפמַאק עסייה ץנַאג ןעגעל ןעקנארק א ףראד ןעמ ןעוו
 ןיא טלעטשעגניירא ,גאלשכרוד א ןיא רעכיטנַאה יד ןעטלַאה וצ טונ
 -ץטש טרָאּפשראפ ןעמ ןוא סױרַא םהיא טביוה ןעמ .רעסאוו ןעסייה
 .טייקסייה רעד ןיא טנעה יד ןעק

 .ןעסערּפמַאק עטלַאק

 ,ןעטסַאקזייא ןיא זייא ן'פיוא לָאמא ףיוא רעכיטנַאה רַאּפ א טלַאה
 ןעביוא ןופ טקעדאב ןוא וצ טגעל ,סיוא טוג טהערד לָאמ סעדעי ןוא
 .רעגנעל טלַאק סע טלאה סָאד .(קעטּפא) קליס דליוא לעקיטש ַא טימ
 יו םונ יוזא דָארג זיא ךוטראפ םענרעבָאר ןעטלֿא ןא ןופ לעקיטש ַא
 .קליס דליוא רעד

 .וייא ךעלקיטש עניילק
 ןעפאלקעצ וצ םוג סָאד זיא ,ןעקנארק א ראפ זייא ףראד ןעמ ןעוו

 קיּפיזייא ןעגנַאל ַא טימ רעבָא .רעמַאח א ןוא לעדָאנ עשזערעמ ַא טימ
 .רעסעב ךָאנ זיא (לוא ןא יוו)
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 .רעמיצ סָאד ּפָא טלהיק
 ןעלהיק- ,רעמיצ ןעקנארק א ןיא ןעגנאהעגסיוא ,רעכעלייל עטלַאק

 .רעטעוו ןעסייה ןיא טפול יד בָא ךס א

 .געב זייא םעד ןייא טלעקיוו

 לעקימש א ןיא ןעלקיוואוצנייא םונ זיא זייא טימ געב-רעבָאר 8
 .רעמהענעגנא זיא סע .ןעקנארק םעד ןעגעלוצ ךָאנרעד ןוא סנעדייז

 .ןעקנאדק ן'ראפ טייקכילמעווקעב

 לעקנעב 8 ףיוא ןעציז ןעביוהנָא ןיוש ןָאק רעקנַארק רעד ןעוו
 ןופ ךיצ ענעפָא יד רעבירַא טהיצ ,ןעשיק ַא טימ טראּפשעגרעטנוא
 ןעשיק רעד ךיז טלאה ,לעקנעב ןופ עשטנעראּפ רעד רעביא ןעשיק
 .גיטכיר

 הרוחס קיטש גנַאל א טעב ןופ סנעסופוצ ןעדניבוצנָא טוג זיא םע
 -פיוא ךיז ןעקנארק ןעכַאװש ַא טפלעה סָאד .ךוטדנאה ןעגנַאל א רעדָא
 .טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןערהעקרעביא ךיז רעדא ,ןעביוהוצ

 .טפול עשירפ

 ןעמ טלהיפ ,רעמיצ א ןופ טפול רעד וצ טניואוועג טרעוו ןעמ ןעוו
 -רעד ,ןעסיורד ןופ גידנעמוקניירא רָאנ .טינ יצ ,שירפ יז זיא יצ ,טינ
 םוצ ןעדנובעגוצ זיא רעקנַארק רעד .טייקטּפמודראפ יד ןעמ טלהיפ
 סאד לָאז .טפול רעשירפ טימ ןעגרָאזראפ םהיא ןעמ זומ םוראד ,טעב
 .גָאמ ןעצנאג םעד סעשטניא יירד א שטָאכ טקורעגבָארא ןייז רעטסנעפ
 -עפע ןוא ןעקעדרעביא טוג ןעקנארק םעד ןעמ ףראד גָאט ן'כרוד רעבָא
 ןעשירפוצבא םוג ףיוא ןעצנאג ןיא רימ יד ןוא רעטסנעפ סָאד ןענ
 .ןערעוו וצ טנוזעג ןעקנארק םעד טפלעה טפול עשירפ יד .רעמיצ סָאד

 .ןעלזָאמ ייב ןליפא טפול עשירפ

 -קנארק עלא ןיא זא ,ןעגאז טנייח ןיוש ךייא טעוו רָאטקַאד רעדעי
 ןייז רעמיצ ןעקנארק ןופ רעטסנעפ סָאד זומ ,ןעלזָאמ ןיא וליפא ,ןעטייה |

 עשירפ יד ןוא ,ןעבָארקימ ןופ ןעמוק ןעטייהקנארק עטסרהעמ יד .ןעפָא
 רעכיג ייז ןעפלעה ייז .ןעבָארקימ ןופ םיאנוש ןענייז ןוז יד ןוא טפול
 | .ןעכאמ וצ טנוזעג ןעקנארק םעד ןוא ןענע'גרה'וצקעווא

 תואופר עטפורפעגפיוא
 א ךַאנ ןעקיש וצ זיא עטסעב סָאד זא ,ןעקנעדעג וצ טוג זיא םע

 ןאראפ ןענייז סע רעבא ,ןייא טלאפ זיוה ןיא רעצימיא ןעוו ,רָאטקָאד
 ןוא ,ךילדעשמוא ןענייז עכלעוו ,תואופר עטריבורּפסױא םוג רָאּפ א
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 עטשרע יד .ה .ד ,"דיע טסריוּפ , ןעמָאנ םעד טנידראפ רשכ ךיז ןעבָאה
 : יז ןופ רָאּפ א ןענייז טָא ןוא ,טמוק רָאטקָאד רעד רעדייא ףליה

 רַאפ לעטימ רעטשרע רעטסעב רעד זיא  (דָאי) ןידָאייא
 ןייק ןיא .טנעטקעפניאסיד רעטונ ַא זיא סָאד .ץַארק א רעדָא טינש ַא
 -ענש 8 סָאד זיא טינש םעניילק 8 ייב .ןעלהעפ טינ סָאד רָאט זיוה
 ןיירא רשפא ןענייז עכלעוו ,ןעבָארקימ יד ןענע'גרה'וצקעווַא לעטימ רעל
 -עטש םענערזעלג ןטימ ןעכיורב וצ םוג זיא סָאד .דנואוו רעד ןיא
 דנואוו יד .דָאי ן'טימ ןעמאזוצ עקַאט ןעּפיוק ןָאק ןעמ ןעכלעוו ,עלעק
 ןערימשאב ןֿאד ןוא ,דיסע קירָאב טימ ןעשַאװבָא טוג רעהירפ ןעמ ףראד
 | | .טנעה ענייר טימ סָאד טוט .דָאי ן'טימ

 ,ליוא ןָארעק זיא הירב א וצ לעטימ רעטשרע רעד -- ,ליוא ןָארעק

 ךיילג ליוא דעיסניל םעיור ןוא רעסַאװ םייל ןופ טכַאמעג טרעוו סָאד
 | .((קייטּפא ;םיקלח עכיילג) ךיילנ ףיוא

 ןעכעטש ןָא טביוה גנולצולּפ ןעוו --- ,טנימרעפעפ וװָא רושטקניט
 :ןעמהענ וצ סָאד טוג זיא ןעכערבבא ףראד ןעמ ןעוו רעדָא ,ךיוב ןיא
 .ץזָאד עטוג א זיא רעקוצ לעקיטש ַא ףיוא ןעּפָארט 20 זיב ,ןהעצ ןופ

 -נעביוא רעד וצ ןעמונעג ךיוא םרעוו רעשזדנישזד װַא רושטקניט
 -יבא ןיא ןעּפָארט גיצרעפ זיב 10 ןופ זיא ץזָאד יד .עגַאל רעטנַאמרעד
 | ,רעסאוו רעסיז לעס

 טנעכייצעגסיוא ןא זיא סָאד -- .,אינַאמַא וװַא טטיריּפס קיטעמַארא
 -נייא סָאד ןָאק ןעמ .ןשלח וצ ףיוא יוו ,טלהיפרעד ןעמ ןעוו ,לעטימ
 ןעמ רעדָא ,רעסאוו רעטסיזרַאפ לעסיבא ןיא ןעּפָארמ 20 זיב 10 ןעמענ
 .ןײרַא זַאנ רעד ןיא ףיט סָאד גידנעמטָאניײא ,ןעקעמש טושּפ סָאד ןָאק

 ןעמ ןעוו ,ןעקעמש וצ טוג ךיוא זיא סָאד -- .רָאפמעק וװָא סטיריפס
 לָאמ ַא םע טפלעה ,ןייא סע טמהענ ןעמ ןעוו .ט'שלח'ראפ ךיז טלהיפ
 ןייא ןופ זיא ץזָאד יד .זַאג ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ןעגָאמ ןעלַאמרַָאנ ַא
 | .רעקוצ לעקיטש ַא ףיוא גיצנַאװצ זיב ןעּפָארט

 א וצ ןעגעלוצוצ לעטימ םונ א זיא סָאד --- .אקינרַא וװַא רושטקניט
 ןייר א רעדָא ,עטַאװ קיטש 8 ןייא םעד ןיא טצענ .טינש ַא ,ּפאלק

 | .וצ טגעל ןוא טנעווייל לעקיטש

 ןוא ,ּפאלק א ,טינש 8 וצ ןענעלוצוצ םונ ךיוא זיא לזייה"שטיוז

 .(ןיירּפס ,דילג רעטענכיוועגסיוא ןא) ךיווסיוא ןַא

 .(ןעבָארקימ ןעגענ ןעלטימ) סקיטּפעסיטנַא ײלרעלַא

 ראפרעד ןוא ןעבַארקימ קעװַא טע'גרה סָאד --- ,דיפע קילָאבַאק

 "אוו וצ ףיוא ,דנואוו א ןעשאוווצמורא ףיוא טכיורבעג ךס ַא סע טרעוו

 .וװ .זא .א ,ןעקנארק א וצ וצ ךיז טרהיר ןעמ רעדייא ,טנעה יד ןעש

 -על גיצנאווצ ןוא ףניפ ףיוא עלעפעל ןייא ןייז ףראד עיצרַאּפָארּפ יד

 ..רעסַאװ םיקלח 28 ףיוא לָאבראק קלח ןייא ,רעסאוו ךעלעפ

 ףרַאד ןעמ רעבָא .(רעדיוּפ) קישָארּפ ַא זיא סָאד -- .דיפע קירַאב
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 רעטקעטשראפ מֹוג א ןיא טערנעגוצ גימראפ ןעטלאה גידנעטש סָאד
 םענעקורט םעד ןוֿפ עלעפעלדעעט ךאלפ א זיא ץיצרַאּפ יד .שַאלּפ
 טלַאה ןוא םיוא טלהיק .רעסאוו זָאלנ רעסייה א ןיא טרהיפוצ רעדױּפ
 עג םייב .טפערט סעּפע ןעוו ןעניפעג גידנעטש סע לָאז ןעמ זא סע
 ,טקנעדעג ןוא ,עטַאװ קיײטּפא ענייר לעקיטש א ןייא טקניט ןעכיורב
 ןעמ לייוו ,טינ ןעמ רָאט עטַאו עניבלעז יד ןעקנוטנייא לָאמ ייווצ זא
 ןעמ ףראד לָאמ עלַא .דנואוו רעד ןופ ןעבָארקימ ןיירא רשפא טזָאל
 עלַא ייב ןעלדנאה ןעמ ףראד יוזא .עטַאװ לעקיטש שירפ א ןעמהענ
 .סקיטּפעסיטנַא

 .ןעבָארקימ ן'רטּפ וצ ףיוא לעטימ רעטוג א זיא סָאד -- .לָאטיַאל
 -כיר םהיא טכיורבעג ןעמ ןעוו רעבָא ,םס רעכילרהעפעג א זיא סָאד
 ןעשאוו וצ ףיוא ןוא ןעגנוצירּפשנייא ףיוא .דניירפ א יוװ ,רע טניד ,גיט
 -הענ וצ טוג זיא ,ןעקנַארק ַא וצ וצ ךיז טרחיר ןעמ רעדייא ,טנעה יד
 .רעסאוו טרָאװק ייווצ ףיוא לָאסיַאל עלעפעל-עעט ןייא ןעמ

 ןוא ,ןידָאייא יוו ,טוג יוזא דארג זיא סָאד --- .םוארק"ארויקרעמ
 .םינ םסע ןוא טינ טנערב ,ףרַאש טינ זיא

 .ךיז ןע'םפ'רַאפ םיינ
 וצ יו ,ןעלטימ עגינייא םעקאטסָארּפ יד םיג רעשיפ .שזד ,רד

 סע ןעוו רעדָא ,טמוק רָאטקָאד רעד רעדייא ,ןעט'םס'ראפ םעד ןעוועטאר
 טגָאז סָאד טָא ןוא .רָאטקָאד א ןעגעירק וצ ךילנעמ טינ רָאג זיא
 וצ ןעקנארק םעד טונ זיא ,ךיז ןע'םס'ראפ ןופ ןעלַאפ עלא ןיא :רע
 -נולשעגרעטנורַא טָאה רע זא ,טסייוו ןעמ ןעדייס ,ןעכערב וצ ןעגניווצ
 טרעוו ןע'םס יד טָא ןופ .רעבליזיקעווק רעדָא ,דיסע קילָאברַאק ןעג
 ןוא ךילצרעמש רהעז ןאד זיא ןעכערב ןוא טנערבראפ קרַאמש טיוה יד
 :ןעכערב םוצ ןעלטימ עכילטע ןענייז טָא .ךילרהעפעג

 .ןעכערב םוצ ןעלטימ עטכייל

 זָאלנ א ןיא עצישטראג ענעקורט ךעלעפעל עלופ ייווצ טרהיפוצ (1
 ביוא ,לָאמ ייווצ םיג .טנעיצַאּפ םעד סע טיג ןוא רעסאוו רעמיראוו
 וצ עלעקפאש ןיא זיא רעפעב רעבָא .טינ טפלעה לָאמ עטשרע סָאד
 דניק א ראפ :ןעבעג דלאב סָאד ןוא "קעקאּפיא ווָא ּפָאריס , ןעטלַאה
 -סע ןא ןעסיורג ַא ראפ ןוא ,טונימ עכילטע עדעי עלעפעל-עעמ א
 .ןעכערב ןָא טביוה רע זיב ,טונימ עכילטע עדעי לעפעל

 רהעז טגנערב סָאד ;ןײרַא זלַאה ןיא רגניפ א ןײרַא טקור (2
 | | .ןעכערב םוצ טפָא

 .טינ טייצ ןייק טרילראפ
 א ןעבעגוצנייא ןעט'םס'ראפ םעד טוג זיא ,סאוו רעדייא רעבָא

 ביוא ,לָאמא ףיוא טרָאװק עבלַאה ַא ,(לעמיוב ץנאווָארּפ) ליוא ווילָא ךס
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 -סָאפ םס םעד ץוח א ןע'םס עלַא טריזילַארמענ לעמיוב רעד .ךילגעמ
 .רעייא ייווצ ןופ ךעלסייוו יד ןייא דלַאב םיג לעמיוב ן'כָאנ .םורָאפ

 זיא םס רעד ןעוו ,טסייה סָאד -- ,ײלעקלַא טימ ט'טס'ראפ ןעוו
 דלַאב טגנילש ,עדָאס קיטסַָאק ,עדָאס-שֿאװ ,אינָאמַא (שטטָאּפ) ייל
 טפאז ןעצנַארַאמ ,טּפַאז ענעמיל ךס א .גיסע יװ ,ןעטייקרעיוז בָארַא
 טמהענ רעדָא ;לייא-ךעציר רעדָא ,לעמיוב ךס א טימ טקנירטרַאפ ןוא
 ,לעטימ ךערב א ןייא

 טסייה סָאד ,סײלַאקלא ןענייז ןעכאז עטנעכערעגסיוא יד טָא עלַא |
 -נא םעד רענייא ןעסערפ סיײלַאקלא ןוא סדיסע .סדיסע ןופ ךוּפיה רעד
 .רעּפרעק ןיא םינ ןעביילב עדייב ייז ןוא ןערעדי

 -וימ ןעגנולשענּפָארא טָאה ןעמ ןעוו -- ,דיסע טימ ט'טס'רַאפ ןעוו
 ליוא) דיסע קירויפלָאס ,דיסע קיטיסא ,דיסע קילעזקא ,דיסע קיטאיר
 -גאמ ךס א טרהיפוצ ,דיסע קירַאטרַאמ רעדָא ,קירטינ (לאירטיוו ווָא
 טקנירטרַאפ ןאד ,סיוא טקנירט ןוא עדָאס קַאב ,סּפיג ,גניטייוו ,איזענ
 וצ ךיז טגניווצ ןוא ,רעייא ןופ ךעלסייוו ןוא ךלימ ,לעמיוב ךס ַא טימ
  .קעקַאּפיא ווָא ּפָאריס רעדָא ,עצישטרַאג טימ ןעכערב

 טָאה רעקנארק רעד ןעוו -- .קנארטעג ףָאלש טימ ט'םס'ראפ ןעוו
 -אנארעּפ ,ןיפרָאמ ,םויּפָא ,רעטיא ,םרָאּפָארָאלק לעיפ וצ ןעמונעגנייא
 יד דלאב טנעפע (ןעפָאלש ןצ ףיוא) ּפָאריס יבייב ,םונעדָאל ,קיר
 ףיױא זָאנ רעד וצ אינָאמַא וצ טנעל ,טפול רעשירפ ראפ רעטסנעפ
 רעקנַארק רעד זא ,טהעז ןוא ,עוװַאק עקרַאטש ןייא טינ ,ןעקעמש וצ
 ,ט'שלח רע ןעוו .ךילגעמ ביוא ,ןעגנוגעווַאב ןעכַאמ ןוא ןהעגמורַא לָאז
 .טנעה יד טביױה .רעּפרעק ם'נופ רעגירעדינ ןענעיל ּפָאק רעד לָאז
 .ןיירא ןעגנול יד ןיא ןעמוקניירא ןענָאק לָאז טפול זא ,ּפָארא ןוא ףױרַא

 .ןע'םס וענענ ערעייז טיט ןע'םס ענילטע -
 ןעגעג עלעיצעּפס ערעייז טימ ןע'םס ץגינייא ָאד םיג רעשיפ .רד

 "ראפ םעד ןעלדנַאהַאב וצ יו ,טדערעג רימ ןעבָאה רעהירפ .ןע'םס
 -םימ עניטכיר יד ןָא עקאט רע טזייוו ָאד רעבָא ,ןיימעגלא ןיא ןעט'םס
 .םס םענעדיישראפ ןעדעי וצ ןעל

 ןעגעג -- .טאוָאערק רעדָא ,דיסע קילַאברַאק טימ ט'םס'ראפ ןעוו
 םָאסּפע ,דיירק ןעסיוטשוצ רעסַאו ןיא טשימוצ ןע'םס ייווצ יד טא
 -עצילג ,ךלימ ,רעייא ןופ ךעלסייוו ןייא םיג .ןייא סע טיג ןוא ,טלָאס
 .רעסאוו עמעראוו טימ (עמענע) ענַאק א דלַאב טכאמ ,לעמיוב ,ןיר

 עהור ןייק ןעקנארק םעד טיג -- .לָאהַאקלַא טימ ט'טס'ראפ ןעוו
 רעדָא ,ךוטדנַאה ןעסַאנ א טימ םהיא טגָאלש ,םהיא טּפיינק .טינ |

 עקראמש םהיא טיג .ןעקור ןוא ּפָאק םעד רעסאוו סייחה טימ טשאוו
 ,רע ט'שלח רעמַאט .אינַאמַא ןעקעמש םהיא טיג ,עוואק עצראווש
 ןיירא ןענָאק לָאז טפול גונעג זא ,סמירָא יד בָארא ןוא ףױרַא טביוח
 | .לעגנול יד ןיא
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 טיג -- .(סלוטסידואט) ךעלמעוװש עשלַאפ טימ ט'טס'רַאפ ןעוו
 םעד טנעל ןוא ,לייאךעציר ןייא םיג .ןעכערבוצבָא ףיוא ןייא דלַאב
 .עואק עקראטש טיג .רעסאוו רעשעלפ עסייה טימ םורא ןעקנארק
 עטכעלש ןופ קנַארק טרעװ ןעמ ןעוו טוג ךיוא זיא לעטימ רעד טָא
 י .שיפ רעדָא (סעצירטסיוא) םרעטסיוא

 טפָא ןעמ טניפעג םס םעד טָא --- ,אנָאדָאלעב טימ ט'םט'ראפ ןעוו
 -ץניל ןוא םטניעמטניוא) ןעצכערימש ,תואופר-טסוה עטפיוקעג יד ןיא
 ןייא םינ ,טדאשראפ סָאד ןעוו ,(םרעטסאלפ עגיטרַאּפ ןיא ןוא סטנעמ
 טגעל ןוא ,ןערעטנומוצפיוא ףיוא עווַאק עצראווש ,ןעכערבוצבא ףיוא
 זיא םיפ יד וצ רעטסַאלפ עצישטרַאג א ,רעשץעלפ עסייה טימ םורא
 .טפול רַאפ בָארא ןוא ףיורא סמירָא יד טביוה .טוג רהעז

 -קָאד ,(דיײרַאלק"ייב) טהעמילבָאפ וויזָארָאק טימ ט'םס'רַאפ ןעוו
 -נעזיד) קיטּפעסיטנַא ןא סלַא סָאד ןעכיורבעג םעסריונ ןוא םיריוט
 סָאד ןעמ טקנירט ןעהעזראפ א ךרוד ןעוו .ןעקנארק םורַא (טנעטקעפ
 ךָאנ וצרעד ןוא .ןעכערבוצבָא ףיוא ןעבעגנייא דלַאב ןעמ ףראד ,סיוא
 ,רעסַאװ טימ טשימעגסיוא להעמ ,לעמיוב ,ךלימ ,רעייא ןופ ךעלסייוו
 ,רהעמ סָאװ ןייא טיג

 -רַאמש א רהעז זיא סָאד --- .דיפע קיטורּפ טימ ט'מס'ראפ ןעוו
 ,ןעסַאקירבא) סעשטיּפ ןופ ךעלרעק יד ןיא ךיז טניפעג רע .םס רעק
 -רעק יד גידנעקַאנקוצ לָאמַא ךיז ןע'םס'ראפ רעדניק ןוא (סעקשירעּפ
 טשימוצ רעסאוו זָאלג א ןַאד ,לעטימ-ךערב ַא ןייא דלַאב טיִג .ךעל
 ,ןעטלַאק א ןיא ןייא רעּפרעק םעד טלעקיוו .אינָאמַא עלעפעל ַא טימ
 -רעק םעד טבייר עקַאט דלַאב ןוא ,ךילייל ןעטהערדעגסיוא םוג ,ןעסַאנ
 ,םטלָאס גנילעמס זָאנ רעד וצ וצ טגעל .לארעביא טנעה יד טימ רעּפ
 ,עקרַאטש ןייא טיג ןוא רעסאוו רעטלַאק טימ םינּפ סָאד טצירּפשַאב
 .ןערעטנומוצפיוא ףיוא עװַאק עצרַאװש

 .ףיוא ןעסע רעדניק ןעוו -- ,(סעדאגאי) םירעב ןופ ט'טס'רַאפ ןעוו
 ,דלעפ ןיא ןעניפעג ייז סאוו (סעדָאנאי) סירעב עגיטפיג עטנַאקַאבמוא
 ךערב ןעבעג וצ ייז עטסרעכיז סָאד זיא ,ן'שלח ןוא ןופרעד ןעכערב ןוא
 ןוא עוואק עקרַאמש ,עצראווש ,קנורט ןעמיראוז ַא םעּפע ןאד ,ןעלטימ
 .זָאנ רעד וצ סטלָאס גנילעמס

 ךילנהעוועג טמוק םס רעד טָא -- .קינעטרַא טימ ט'טס'ראפ ןעוו
 רעגיזָאד רעד .סרעדױּפ זיימ ןוא ןעטַאר ,סרעדױּפ טקעסניא יד ןיא
 .ןעמולב עטכַאמעג ןיא טפָא רהעז ןוא ,ןירגיזירעּפ ןיא ךיז טניפעג םס
 סָאד .סעמַאמ עגיטכיזרָאפמוא ייב ןייא לָאמַא סָאד ןעגנילש רעדניק
 -גַאמ ךס א ןעכערבוצבא ףיוא ןעבעגוצנייא דלַאב זיא וצרעד לעטימ
 ,לעמיוב יוזא רעדא ,לייאךעציר רעדָא רעסאוו ןיא טרהיפוצ ,איזענ
 / ,ליוא דעיסניל טימ טשימעגסיוא (רעסאוו-ךלאק) רעסאווזםייל רעדא
 -ייד, .עװַאק עקרַאטש ,ךלימ ,רעייא עיור ,ןילַא רעסַאוװ םייל רעדָא
 8 ויא סָאד ןוא קיײטּפא ןיא ןעפיוק דלַאב ןעמ ןָאק ?ןָארייא דזיילע
 .םס קינעפרא ןעגעג לעטימ רעטוג ןוא רעלענש
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 ןעלטימ עשיטייח עטסענ
 .הירב א רַאפ ןעלטימ

 סָאד .רָאטקָאד א ךָאנ טקיש ,םיורג קרַאטש זיא הירב רעד ןעוו
 -עג ןעמ ףראד םעניילק א ןיא רעבָא .ןופרעד בא לָאמא טגנעה ןעבעלי

 -הירבעגבא םעד ןופ דיילק סָאד ןעסיײרבָארא טינ רָאט ןעמ זא ,ןעקנעד
 טדיינש לערהעש ַא טימ .טיוה יד ןעסיירוצבָארא טינ םוא ץאלּפ ןעמ
 ןָא טסיג דיילק קיטש םענענַאמטשעגוצ םעד ףיוא ןוא דיילק סָאד םורא
 ָאד ןיוש ןענייז רעמָאט .ןהעטשבא ןיילא סע טעוװ ,לעמיוב ךס א
 א ןיא ץלייו ַא יז טלַאה ,לעדָאנ א טּפאכ ,(ןערעטָאלב) סערעכנעּפ
 עטַאװ לעקיטש ןייר ַא טימ בָא טשיוװ ,ןייר יז ןעכַאמ וצ ףיוא ,םאלפ
 רעבָא .רעסַאװ סָאד ןעזָאלצסױרַא םוא ,סערעכנעּפ יד טכעטשוצ ןוא
 | .טיוה יד ןעסַײרוצבָארַא טינ ,גיטכיזרַאפ טייז

 -יוב טימ דנואוו יד טקעדַאב ןוא טינ טייצ ןייק טרילרַאפ טציא
 סיוא טסילש סָאד .ץלַאמש ריזח ןייר רעדָא ,רעטוּפ רעסיז רעדָא ,לעמ
 ,דנואוו רעטהירבעגבא רעד ראפ ךילרהעפעג יוזא זיא עכלעוו ,טפול יד

 -קאב) אדָאס ווא טיינָאברַאק-ייב טימ וצ דלַאב ןעביוא ןופ טקעד
 יד טקעדַאב ,זיוה ןיא ןאראפ טינ םמעפ ןייק זיא רעמָאט .(עדָאס
 יד ןעסילשוצסיוא יבא ,רעדױּפ דיסע קירָאב רענעקורט טימ דנואוו
 .עטַאװ רענייר םימ וצ טקעד ןעביוא ןופ .טפול

 ,ןעירמש טינ ןעמ לָאז ,הירב ַא וצ לעמיוב ןעגעלוצ ףראד ןעמ ןעוו
 ןיא טצענעגנייא קרַאטש עטַאװ קימטש א ןעגעלוצ רעדא ,ןעסיגנָא רָאנ
 ןוא ,טיוה יד ןעסיירבָארא ךָאנ ןעמ ןָאק ןערימש ן'טימ .טייקטעפ רעד
 .ךילרהעפעג זיא סָאד

 -םייל ןוא ליוא דעיסניל רעיור --- .הירב א רַאפ ליוא רעטסעב רעד
 -סעב םלא עלעקפאש ןיא ןעטלַאה וצ םונ זיא ,ךיילנ ףיוא ךיילג ,רעסַאװ
 .ליוא ןארעק טפייה סָאד ,הירב ַא ראפ לעטימ רעטשרע רעט

 דלַאב ןעמ זומ הירב .ַאזַא -- .(טייקרעיוז) סדיסע ןופ הירב רעד
 טשימוצ ,רעסאוו ןיא ןעקנומעגנייא עטַאו ןענעלוצ ןוא ןעשאוובָא םוג
 םעד (ףיוא טסערפ) טריזילַארטיײנ עדָאס יד .עדָאסיקַאב ךס ַא טימ
 ,דיסע

 ,(שאטַאּפ) ייל ןופ טמוק סאוו ,הירכ א -- ,ײלַאקלַא ןופ הירב רעד
 .רעדא ,גיסע טימ ןעשאוו וצ םוג זיא אינָאמא רעדָא ,אדָאס קיטסַאק
 ,דיסע קילעזקא ןעכאווש א

 ןערעדנַא םעד רענייא ןעסערפ ייווצ יד טָא -- .סדיטט ןוא יילאקלא
 -  -בָא ייז ןעגָאק עדייב .ץלַאז רעגידלושמוא ןַא סױרַא טמוק ייז ןופ ןוא
 ,בא טהירב לערַאּפ םעד טָא ןופ רענייא ןעוו ָאט .םיוה יד ןעהירב

 ףוס א ןיוש טכאמ רע ןוא ןאמ-חרבח ןעטייווצ םעד ןעגעלוצ ןעמ ףראד |
 ,הירב םוצ

 װָא טהענָאברַאקייב ,עדָאס קיטסַאק ,םייל ווָא-דיירָאלק ,שַאטָאּפ
 .סיילאקלא ןענייז אינָאמַא ,(עדָאס-קאב) אדָאס
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 ,וו .זַא .א דיסע-קימאירוימ ,עקלאברַאק ,(לאירטיוו) רעסאוו-דייש
 | .םדיסע ןענייז

 .רענניפ םענעכַאמשראפ ראפ לעטימ

 ,עלעקטַאמש ןייר א ףיוא ףייז עסייוו ענעקורט רהעז ןָא טביוש
 זא יוזא ,םורַא גנע ץנאג םדניב ןוא רעקוצ םענעקורט טימ סיוא טשימ
 -ורמ יד .ץַאלּפ םענעכָאטשראפ םעד ףיוא עמאס ןעגעיל לָאז ףייז יד
 -גיפ ןעטנעפעעג םעד ןופ טיײקסַאנ סױרַא טהיצ ףייז רעד ןופ טייקנעק
 - ײאוועג ןעכַאטשעגניירא זיא סאוו ,סָאד סױרַא טּפָא רהעז טהיצ ןוא רעג
 בָא טנעקורט ,טנעטקעפנעסיד ַא טימ םיוא םוג ךָאנרעד טשאוו .ןעד
 .(דָאי) ןידָאייא טימ םרימשַאב עלעגנעטש םענרעזעלג ן'טימ ןוא

 .רעיוא ןיא עלעגילפ ַא

 "אפ םעד טגעל ,רעיוא ןיא ןיירא טכירק עלענילפ א סעּפע ןעוו
 *יוב ןעמיראוו רעיוא ןיא ןיירַא טסיג ןוא ןעשיק א ףיוא קעװַא טנעיצ
 -םיורא טינ לעמיוב רעד לָאז םונימ עכילמע ףיוא זא ,טהעז ןוא ,לעמ
 םעד טכייל ןיירַא טקעטש ןוא ןעקנארק םעד ףיוא טביוה טציא .ןעניר
 -ילפ סָאד ןוא ,םיורא גיטסַאה םהיא טּפעלש ןוא ןיירא רעיוא ןיא רעגניפ
 -ָאלראפ וצ םינ רעסעב זיא ,םינ ביוא ,סיורא ךילנהעוועג טמוק עלעג
 | ,רָאמקָאד א וצ ןהעג ןוא ןעז

 .ןניוא-רענהיה ראפ גנורעטכיילרַאפ

 (סעקטאינגאנ) ןעגיוא-רענהיה ראפ גנורעטכיילראפ עטוג א רהעז
 -ילאס ןעּפָארט גיסיירד :םעד טָא טימ ןערימשוצנא לָאמ עכילטע זיא
 ךאידאלאק לביסקעלפ ץנוא ןעבלאה ַא טימ טשימענפיוא דיסע קיליס
 ,עקרָאק רעטונ א טימ טקעטשראפ טונ טלַאה

 .קיוא ןעזױּפ רעדא ,יווייא-ןעזיױּפ

 טיוח רעד ףיוא טישסיוא רעד ,גנוסייב סָאד טנאקאב זיא ןעדעי
 ,ןעלמימ יד .ןעגנוצנאלפ יד טָא ןופ ןעמוק סאוו ,םטכעליוושעג יד ןוא

 -עלּפ עמגינייּפעג יד ןעשאוו : ןענייז וצרעד טרידנעמַאקער ןערעוו סאוו
 .ןעראוועג טרהיפוצ זיא עדָאס-קאב ךס א עכלעוו ןיא ,רעסַאװ טימ רעצ
 .ךיוא טרעטכיילראפ ןילעזאוו וליפא .טוג ךיוא זיא "טנעמטניוא קניז,
 -יינ ווא סטיריּפס טיווס, טימ ןעשַאװ וצ ןעטַאר םירױטקָאד עגינייא
 " ,רעמ

 .ןײרַא זָאנ רעד ןיא שטעווקעגניירַא טרעוו סעּפע ןעוו
 .לעכעלדזָאנ עטייווצ סָאד גידנעטלאהוצ ,זָאנ יד קראטש טציינש

 לָאז רעדא ,קַאבַאט-קעמש גידנעקעמשניירא ,ןעסינ טנעיצאּפ רעד לָאז
 .ןעסינ וצ ךיוא טגניווצ סָאד ,זָאנ רעד ןיא ןעלציק רעדעפ א טימ רע
 .רָאטקָאד א וצ ןעפיול וצ דלאב רעסעב זיא סע רעבָא



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד 208

 .ךיז טנרַאװ ןעמ ןעוו
 ןוא לעסיבא רָאנ טייקוצ ןוא םיורב ענעקורמ לעקימש ַא טּפאכ

 טוג זיא ,ןעגָאלשוצ טינ ,טייהרעצנאג ייא יור א .בָארא סע טגנילש
 ןעמנוא ןופ ןעפאלק .טּפָא רהעז טפלעה סָאד ןוא ןעננילשוצבָארא
 רעסאוו ךס א ןעגנילש .לעטימ טוג א טפָא זיא ןעקאנ ןוא זלאה ן'פיוא
 טרהיפוצ ,טינ טפלעה סָאד ןעוו רעבָא .םוג ךיוא זיא לָאמ א ףיוא
 סָאד .ןייא סָאד טיג ןוא רעסאוו עמירַאװ ןיא עצישטראג ענעקורמ
 יניפ םענייר א ןעפוטשוצניירא זיא םוג רהעז .ןעכערב םוצ טגנערב
 ,ךאז ענעגנולשעגנייא יד ןעּפוטשוצבָארא ןעכוז ןוא ןיירא זלאה ןיא רעג

 .טינש ַא וצ לעטימ

 -בָא דלאב ךיז ייב סנעטשרע ףראד ןעמ .גיטכיוו זיא טייקנייר
 טשאוו ,ןעקנַארק םוצ ךיז טמהענ ןעמ רעדייא ,טנעה יד ןייר ןעשאוו
 יד טשאװ ןַאד .לָאסייל ןעּפָארט ַא טימ רעסַאװ ןוא ףייז טימ טנעה יד
 ,דיסע קירָאב ןיא ןעקנומעגנייא ,עטַאװ קיײטּפא רענייר טימ בָא דנואוו
 ןוא ,ןידָאייא טימ טרימשַאב ןאד ןוא ,זָאנ קיײטּפא טימ טנעקורטעגבַא
 וצ טקעד ןאידָאלָאק רעד .ןאידָאלָאק טימ סע טרימשַאב ,ןעקורט ןעוו
 | .ץומש ןופ יז טצישַאב ןוא דנואוו יד

 .ךעלעגילפ ענעדיישרַאפ ןופ סיב ַא

 טוג זיא ,ןעניּפש רעדא ,ןעניב ,סָאטיקסָאמ ןופ םיב א ןופ לַאּפ ןיא
 סָאד ןַאד ,רעסַאװ עינָאמַא ןיא ןעקנוטעגנייא עמַאו לעקיטש א ןעגעלוצוצ
 עטַאװ לעקיטש א טימ ןעקעדוצ רעדא ,ליוא טימ ןעביוא ןערימשַאב וצ
 זיא עדַאסיקַאב לעסיבא טימ רעסאוו .רעפאוו-ץלאז ןיא ןעקנוטעגנייא
 .טוג רהעז ךיוא לָאמא

 .טנוה רעדָא ,גנַאלש ןופ סיב
 רעבָא ,רָאטקָאד א וצ דלאב טפיול .ןעזָאלראפ טינ ןעמ רָאט סָאד

 ןעשיווצ ,דנואוו רעד וצ טנעהָאנ ,ןעדניבוצרעביא גנע טוג זיא רעהירפ
 -ילגעמ רעד זא ,ןעזָאלרעד וצ טינ ןוא ,ןעצראה םעד ןוא דנואוו רעד
 .-ור) טולב ןופ עיצַאלוקריצ רעד ךרוד ןערעוו טיירּפשראפ לָאז םס רעכ
 -רעד וצ טוג טינ זיא סע .רעּפרעק ןעצנאג םעד רעביא (טולב ןופ ןענ
 ,דלַאב ךילנהעוועג סָאד ןעוט ןעשנעמ עטנערעגפיוא יוװ ,טנוה םעד ןעסיש
 טנוה םענעגושמ ַא ןופ םיב ַא .עטנוזעג טניה יד ןענייז םנעטסיימ
 ןערַאּפשראפ וצ רעסעב ךס א זיא סע .טייהנעטלעז א ןעמעלא ךָאנ זיא
 . -ָאק לָאז ןעמ זא ,טלעדנַאה רע יו ,ןהעז ןוא ,ךילגעמ ביוא ,טנוה םעד

 | .תמא ןעגיטכיר םעד ןעניפשגסיוא ןענ |

 .טעטלעקראפ זיא טסורב יד ןעוו

 ,גנלהיקראפ רערעווש ַא טימ רָאטקָאד םוצ טהעג ןעמ רעדייא |
 רצ : האופר רעשימייח רעד טָא טימ טסורב יד ןעביירנייא טריבָארּפ
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 סָאמ רעגיבלעז רעד םימ סיוא סע טשימ ןוא ןילעזאוו עלעפעל א טזָאל
 ,(רעייפ ראפ ךיז טיה) .ןיטנעּפרעט

 (ןעקנילסיוא ךיוויוו) ןיירּפס ַא וצ
 ןעכלעוו ןיא ,ךיווסיוא ןא וצ לעטימ רעטסעב רעד זיא רעסאוו םייח

 -געמ יו ,םייה יוזא ןייז זומ ךוטדנאה רעד .ןעפערט טינ לָאז סָאד דילג
 ןיא ןעקנומעגנייא ךומ א וצ טנעל ךָאנרעד .ןענארטוצרעביא ךיל
 .לעזייה-שטיוו

 .סעּפע ןעגנילשנייא םייב

 -ראק ןעסע דלאב טיג ,לעּפענק א ,עקליּפש א ןייא טגנילש ןעמ ןעוו
 סָאד .(הלח עכייוו ,להימטיוא) ךאז עכייוו רעדנא ןא רעדא ,לעּפָאט
 .גנַאגלוטש ן'טימ םיורא טמוק יז ןוא ךאז ענעגנולשעגנייא יד טקעדַאב
 .ןעמוקעגסיורא סָאד זיא יצ ,ןעקוק םאזקרעמפיוא גָאט עכילמע זומ ןעמ

 .רָאטקָאד םוצ דלַאב טֿפױל

 טימ טפיול ,ןיירא רעוא ןיא ןיירַא סעּפע טשטעווק דניק א ןעוו
 .ןעמענוצסיורא ןיילַא םינ סָאד טריבָארּפ .רָאטקָאד א וצ דלאב םהיא

 .גָאטהעװ רעוא

 ,תואופר עשימייה טימ ןערירוק טינ לָאמ ןייק ןעמ רָאט סָאד טָא
 טציהרעד ,טמוק רָאטקָאד רעד רעדייא ,ןערעטכיילראפ וצ םוא רעבָא
 .רעיוא ן'פיוא סע טלַאה ןוא עלעברָאט א ןיא ןיירא סע טנעל ,ץלאז

 ןענייז ןעשנעמ לעיפ .גָאטהעוװ-רעיױא ס'דניק םעד טינ טזָאלראפ
 רעד ןיא גָאמהעוװ-רעיוא רעייז טזָאלרַאפ טָאה ןעמ לייוז ,ןערָאװעג-ביױט
 ..טייהדניק

 .גַאטהעװ ןהייצ

 סָאװ רעדייא רעבָא ,טסימנעד ַא ןעבָאה ןעמ זומ תאלח רעד וצ טָא
 טמענ .,ליומ ןיא רעסַאװ סייה טימ גָאטהעװ םעד ןעליטש וצ םוג זיא
 ןַא טמענ ןוא סיוא טייּפש .ךילגעמ יו ,סייה יוזא סע טלאה ןוא ןָא
 .רעפאוו עיינ

 + .ָאנ רעד ןופ טולב

 קעווא טנעיצאּפ םעד טגעל ,ןעטולביזַאנ ןעקרַאטש ַא ןופ לאפ ןיא
 זייא .ּפָאק ץרעביא טנעה עדייב ןעטלאה רע לָאז ןוא ,ןעקור ן'פיוא
 יד ןעשיווצ ,זָאנ רעד ףיוא ,ןעקַאנ ןוא זלאה םוצ ןעגעלוצוצ טוג זיא
 .טנָאלש קפד רעד ואוו ,טנעה יד ףיוא ןוא ,ןעגיוא

 .ּפַאלק ַא רַאֿפ לעטימ

 טרעוו םיוח יד ןעכלעוו ןופ ,ּפאלק ןעקרַאטש א ךיז טינ ןעמ ןעוו
 טָאה טיוה רעד רעטנוא זא ,סע טסייה ,לעג ךָאנרעד ,יולב ךילנהעוועג
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 .ןעראוועג ןעסָאגעגסױרא זיא טולב ןוא לערעדָא טולב א טצאלּפעג
 סייה ןיא ןעקנוטעגנייא ךוטדנאה א ןעּפאכ וצ דלאב זיא עטסעב סָאד
 רעבַא .ןעהיצוצפיונוצ קירוצ ךיז ןערעדָא םולב יד טפלעה סָאד .רעסאוו
 זא ,גידנעזָאלרעד טינ ,ףיורא ןוא בָארא עטייה סָאד ןעגעל ףראד ןעמ
 ףיוא רעכיטדנאה רָאּפ א טלאה .ןערעוו טלהיקעגבא לָאז ץאלּפ סָאד
 יי ,רעסאוו סייח ןיא לָאמ א

 ..גנוּפָאטשרַאפ עש'נשקע'ראפ ןענעג
 "נשקע'ראפ אזא ןאראפ טינ רָאנ זיא סע זא ,טנָאז םאלאקעמ .רד

 מקנירט ןעמ ןעוו ,ןעכעגרעטנוא טינ ךיז לָאז עכלעוו ,גנוּפָאמשראפ עמ
 ץלַאז לעסיבַא .ןעגָאמ ןערעטכינ ץפיוא רעסאוו עטלַאק טרָאװק ַא סיוא
 ןעמ יוו יֹוזא ןעקנירט ןעבױהנָא ןָאק ןעמ .טימ טפלעה רעסַאוװ ןיא
 ךיז טלַאה ןעמ ןעוו לעסיבא לָאמ סעדעי ןעּפיז ןוא ןעגיוא יד טנעפע
 ןיוש זיא שיט םוצ ןיוש טהעג ןעמ ןעוו טייצ רעד ייב ןוא ,ןָאטנָא ןיא
 ןעלָאז ,ןערינ יד טימ ןעדייל סאוו ,ןעשנעמ .ןעקנורטעגפיוא רעסאוו יד
 ,ץלאז ןהָא ןעקנירט
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 .10 לעטיּפַאק

 לָאהַאקלַא
 ַא {219 .ן ,רעּפרעק רעגידעבעל רעד ;971 .ז ,ףיוא טכַאװ ןיצידעמ יד
 -ער יד ; 278 .ז ,לָאהָאקלַא סנױזַא זיא סָאװ רעבָא ; 274 .ז ,םס םזַאלּפָאטַארּפ

 ,284 .ז ,טכער סָאד טָאה גנוריגער יד ;279 .ן ,ןעסקעלפ

 .ףיוא טכַאװ ןיצידעמ יד

 ןץרַאפ ןוא ןײלַא ךיז רַאפ ךילדעש ןוא טכעלש זיא ן'רוכיש זַא
 עוו ןײלַא רוכיש רעד וליפא .בא טינ רענייק טנעקייל ,ןעשנעמטימ
 סעטַאבעד ןייק ןענייז עגַארּפ רעגיזָאד רעד רעביא ןוא .ןעבעגוצ סָאד
 זַא רעבָא .ףױראד ןענַאטשרַאפנײא ןענייז עלא לייוו ,ןַארַאפ טינ
 םִא --- ךילדעש זיא לָאהָאקלַא לעסיב עטסנעלק סָאד וליפא ןעקנירט
 ןעמוק טציא ןוא ,ןעדיײשרַאפ רהעז ןעגנוניימ יד ןיוש ןענייז ףױרַאד
 -נעמוגרַא ןוא סעטאבעד עסייה ליפ ױזַא רָאפ ענַארפ רעד טָא רעביא
 זא ,טלעוו רעצנאג רעד רעביא וליפא ןוא ,דנַאל ןעצנַאג ץרעביא ןעט
 ןיא ףױראד ןעלעטשוצבָא ךיז גיטכיוו רהעז רַאפ םע ןעמלַאה רימ
 | .ןעביירש רעזנוא

 -יא יד ןוא ןייוו זַא ,טביולגעג טייהשנעמ יד טָאה תורוד-רוד ןופ
 רעד .טנוזעג ןוא ךילצונ ןענייז ןעקנַארטעג עשילַאהָאקלַא עגירעב
 טָאה תואובת ןופ ןוא ןעטכורפ ןופ טכַאמעג ןערעוו ייז סָאװ טקַאפ
 זיּפש א רָאנ ,קנורט 8 רָאנ טינ זיא סָאד זַא ,ןעביולג םעד וצ טרהיפעג
 | | .ךיוא רעּפרעק ן'ראפ

 ליפ ןוא ,ןיצידעמ רעד ןיא ןליפא טשרעהעג טָאה גנוניימ יד םָא = |
 -לֵא ןופ רעטקארֿאכ ןעדנעלייח םעד ןיא טביולגעג ןעבָאה םירױטקָאד
 תואופר עדנעריטסיזקע יד ןופ לעטעצ ןעסיורג םעד ןעשיווצ ןוא ,לָאהַאק
 .ץַאלּפ ןע'דובכב ץנַאג א ןעמונראפ לָאהָאקלַא טָאה ןעטייהקנַארק רַאפ

 טָאה רעיב לעסיבַא וצ ,ןייוו לעסיבַא וצ עביל עט'נשרי'עג יד
 ץשיניצידעמ יד ייב ןוליפא ןעגיוא יד טעדנעלבראפ טייצ עגנַאל ַא
 רעייז וצ רָאנ טמוק סָאװ ,ץלַא ךילנהעוועג ןעשרָאפ סָאװ ,רעשרָאּפ
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 מינ ךיז טָאה רעשרָאפ ןייק ,רָאטקָאד ןייק ,טושּפ .טייקמַאזקרעמפיוא
 םעד ףיוא טקריוו לָאהָאקלַא יוװ ,עגארפ יד ןעגערפ וצ טלעטשעגבָא
 .רעּפרעק ןעגידעבעל

 רָאפ גידנעטש ןעמוק טלעוו רעד ףיױא ץלַא ןיא יוו ױזַא רעבָא =
 -ייא ןיא גנורעדנעראפ א ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא ױזַא ,ןעגנורעדנעראפ
 ןעכילשנעמ ן'רַאפ טייקכילצינ רעד ןעגעוו גנוניימ ס'מיריוטקָאד ענינ
 .ןעקנארטעג עשילָאהָאקלַא ןופ רעּפרעק

 םימ טעמכ טסייה סָאד ,1782 רהָאי ןיא יו קירוצ טייוו ױזַא ךָאנ
 -עגנָא איפלעדַאליפ ןופ שָאר .רד טָאה ,קירוצ רהָאי גיצפופ טרעדנוה
 יװעגנָא לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,לעכיב ַא ןעבירש
 סָאװ טייקניטכעלש עניצנייא יד םינ זיא ןערעוו רוכש סָאד זַא ,ןעז
 מפָאלש רע'רוכש רעד זַא ,ןעזיועגנָא טָאה רע .ךיז טימ טגנערב הקשמ
 רעּפרעק םעד רעטנוא טבכָארג לָאהָאקלא רעד רעבָא ,סיוא עקַאט ךיז
 ענייז ףיוא טקוקעגמוא טינ ןאד רעבָא ךיז טָאה רענייק .ייס-יוו-ייס
 | | יי .ןעטנעמוגרַא

 -עגסיורא ןעדעווש ןופ ססָאה .רד זיא רעטעּפש רהָאי 70 ַא טימ
 לעסיב עטסדנימ סָאד ןליפא זַא ,גידנעזייוונָא ,ךוב םעיינ ַא טימ ןעמוק
 .רעּפרעק ץפיוא טכעלש טקריוו לָאהָאקלַא

 דרָאװ ןימַאשזדנעב .רד טָאה ן'ססָאה ךָאנ רעטעּפש רהָאי 29 טימ
 ץכילטפַאשנעסיוו עגיטכיזרָאפ ,עגנַאל טימ ,ןָאדנַאל ןופ ןָאסדרַאשטיר
 ,רעיב ,ןייוו סָאד זיא יצ--לָאהָאקלַא זַא ,ןענופעגסיוא ,ןעגנושרָאּפסױא
 --לעסיבַא זיולב יצ ,ךס א ןופרעד ןעמ טקנירט יצ ;ןעפנַארב רעדָא
 ט'מס'רַאפ ןוא רעּפרעק ןעגידעבעל ן'פיוא קנַארטעג-ףָאלש ַא יוו טקריוו
 -לֵא ןעכוזרַאפ וצ וליפא טרעהעגנפיוא םעדכָאנ טָאה ןיילַא רע .םהיא
 ןעקנירט וצ ,ןַאמ רעדעי יו ,עבט יד ןעבָאה טנעלפ רע שטָאכ ,לָאהָאק
 ,טימץּפַא רַאפ סּפַאנש 8 ןעמענ רעדָא ,ןייוו לעזעלג א

 רעד ףיוא םירױטקָאד ךס ַא ךיז ןעבָאה ןָאסדראשטיר .רד ךָאנ = |
 -ָארּפ עגנַאל ךָאנ ןעבָאה ןוא לָאהָאקלא ןעגעוו ןעשרָאפ ןעמונעג טלעוו
 ַא רהעז טכַארבעגסױרַא ןעטנעמירעפסקע עכילטפאשנעסיוו ןוא סעב
 ,לָאהָאקלַא ןעגעג טּפשמ ןעדנעמאדרַאפ ,ןעפרַאש

 .רד ןופ ןעמענ יד ןעמ טניפעג םירױטקָאד עגיזָאד יד ןעשיווצ
 ,דראקאטס .רד ;טעטיזרעווינוא אינייווליסנעּפ ןופ רָאסעּפָארּפ ,טאבכבע
 -רעווינוא קרַאלק ןופ שזדָאה רָאסעּפָארּפ ;טעטיזרעווינוא לענראק ןופ
 ,רַאסַאמ ,דרילעד .רד ;דנַאלניפ ןופ ,ןיניטהעל רָאסעּפָארּפ ; טעטיז
 .ערעדנַא ליפ ןוא ;ךיירקנַארפ ןופ ,ווָאקינשטעמ ןוא טעדרָאב

 רעשרָאּפ עטסניטכיוו יד ןופ רענייא זיא ןיײלַא ווָאקינשטעמ .רד
 .טרעדנוהרהָאי םענעגנַאגרַאפ םעד ןופ טלעוו רעשיניצידעמ רעד ןופ

 -רָאפ עשיניצידעמ יד ןעמוקעגסױרַא ןענייז טייצ רעבלעז רעד וצ
 -עמַא ןופ ןעדניטישט ןוא שלעוו ,סרעדָארק םיריוטקָאד יד יו ,רעש
 ,ןארעדנאב .רד ;דנַאלגנע ןופ ,דעהדואוו ןוא ילסרָאה ,דעהרוימ ; אקיר
 ןופ ,םוַאבלעסכייו ;  ךיירקנַארפ ןופ ,ןיינאמ ,ןָאליטרעב ,לעדרַאורב
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 ,לעראפ ;ןעסײרּפ ןופ ,טַאמשטוג ;םלָאהקָאטס ןופ ,ןעשנעה ;ןעיוו
 רעייז טקירדעגסיוא ןעבָאה ןעמַאזוצ עלַא ייז ןוא -- ,ץייווש רעד ןופ
 םעד רעטנוא קרַאטש רהעז טפלעה לָאהָאקלַא זַא ,גנוניימ עטסנרע
 -ָאמוינ) גנודניצנָא-ןעגנול ,טכוזדניווש ןופ טדייל ןעמ ןעוו ,תומח-ךאלמ
 ,ןעטיײהקנַארק-ץרַאה ןוא -ןערעינ ,-רעבעל ,-ןעוורענ ,ןעגָאמ על ,(אינ
 ,ןעביולג ןעשנעמ יו ,ןעטייהקנארק יד טָא ןיא םפלעה רע טינ ,.ה .ד
 טביױר רע לייוו ,טושּפ .לעסיפ ַא רעטנוא טלעטש ,טרעקרַאפ ,רָאנ
 עגיטפיג יד ןענעג ןעלעטש וצ ךיז טפַארק יד רעּפרעק ןופ קעווַא
 | | .ןעבָארקימ

 רעּפרעק רעגידעבעל רעד יוו ןעהעטשרַאפ סָאװ ,ןעשנעמ רַאפ ןוא
 -נואוו ןייק רָאנ גנוניימ עטקירדעגסיוא עטצעל יד טָא זיא ,טיובעג זיא
 -םיוא טָאה רומַאנ יד יוװ ,ןהעז עלייוו א ףיוא רימָאל טָא .טינ רעד
 | .רעּפרעק ןענידעבעל םעד טיובעג

 רעפרעק רענידענעל רעד
 רעבָא ,קימש ןייא יוו םיוא רעּפרעק רעד ךָאד טהעז קוק ן'פיוא

 רעּפרעק ןופ קלח רעדעי יו ןעמ טחעז וויטקַאּפש ןעקרַאטש ַא רעטנוא
 ןָא טפור ןעמ עכלעוו ,ךעל'םיקלח עקניציּפ ןופ טלעטשענפיונוצ זיא
 2800 ןעלעטשסיוא לָאז ןעמ ןעוו זַא ,ןיילק ױזַא ןענייז ןעלעצ יד .ןעלעצ
 רעד ןיא שטניא ןייא ןעטלאהעג םיוק הרוש יד טלָאװ ,הרוש ןייא ןיא
 עלעצ עדעי זיא ,טייקניילק רהיא ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא .גנעל
 .ךיז רַאפ ןעבעל ןעטמיטשַאב ץנַאג ַא טרחיפ סָאװ ,ךַאז עגידעבעל א

 עלעטמייח א טימ טלעגנירעגמורַא לערעכנעּפ ןיילק ַא זיא עלעצ יד
 -- טפור ןעמ ןעכלעוו ,(טייקגיסילפ) טײקסַאנ 8 טימ טליפעגנָא ןוא

 א ןארַאפ זיא םזַאלּפָאטַארּפ םעד טָא ןיא -- . ם ז ַא לפ ָא ט ָא ר פ -
 סָאד טםָא .ייא יור ַא ןיא עלעטניּפ עטכידעג סָאד יוו ,עלעטניּפ לעקנוט
 רעּפרעק ןופ טולב סָאד סָאװ ,ןעסע סָאד ןיירַא ךיז ןיא טמענ עלעטניּפ
 םָאד רעביא "טנערב, עלעצ יד טָא .ןעגָארטצ גידנעטש טגנערב
 עדעי ,ךיוא ךָאנ ךיז טרהעמרַאפ ןוא לַאּפּפָא םעד סױרַא טפרַאװ ,ןעסע
 עלעצ יד .ןײלַא סָאד רָאנ םינ ןוא .ייווצ ףיוא טלייטוצ גידנערעוו
 עלא ךיז ךָאנ גידנעזָאלרעביא ,בָא "טברַאטש , ןוא ךיז טלעקיװטנַא
 .עלעצ עשירפ ,עטנוזעג ,עיינ א לָאמ

 -עצ רעגיצנייא רעד ןעגעוו טגָאזעג ןעבָאה רימ סָאװ סָאד טָא ןוא
 םעד ףיונוצ ןעלעטש סָאװ ,ןעלעצ ןענַאיליב עלא ןעגעוו תמא זיא על
 ןיא .ב .צ יו ,רעדילג ענעדיישרַאפ יד ןיא ןעלעצ יד .רעּפרעק ןעצנַאג
 וו .א .א סטעפ םעד ןיא ,רענייב יד ןיא ,ןעוורענ יד ןיא ,ןעגנול יד
 מרַאד ןעוט ןוא רעּפרעק ןופ רעצעלּפ ענעדיײשרַאפ ןיא ךָאד ןעניואוו
 רעטייווצ רעד ןופ ענייא בָא ייז ןעגנעח ךָאד ,ןעטײברַא ענעדיישרַאפ
 | | ,טנוזעג רעייז טימ
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 מעיײדרַאפ טינ ןעטלָאװ "ןענָאמ , ם'נופ ןעלעצ יד ןעוו ,.ב .צ ,םָא
 .ןופ ןעלעצ יד ןעוו ; טוּפַאק ןעננַאגעג ןעלעצ עלַא ןעטלָאװ ,ןעסע סָאד

 םינ ץרַאה סָאד טלָאװ ,ןעמעלַא טימ טינ ןעוועג ןעטלָאװ ןעצרַאה םעד |
 יד ןיא ןענירעג טינ טלָאװ טולב סָאד ןוא ,טולב סָאד ןעביירט טנַאקענ
 -רַאטשעגנסױא ןעטלָאװ רעּפרעק ןעצנַאנ ן'רעביא עלַא ייז ןוא ,ןערעדָא
 ןעגנול יד ןופ ,רעבעל רעד ןופ ,ןעוורענ יד ןופ ןעלעצ יד טימ .ןעב
 ,ערעדנֿא יד ןופ ענייא בָא עלא ןעגנעה ייז .עגניבלץז יד עטכישעג יד זיא

 רעד זיא יז .גימכיוו זיא עלעצ יד יוו ,ןעמ טהעז םעד טָא ןופ
 רעד ןיא טנוזעג ןופ ןעטלַאהפיוא סָאד .ןעבעל סָאד זיא יז .רעּפרעק
 -םיוא סָאד ,רעּפרעק ןעצנַאג ןופ טנוזעג סָאד ןעטלַאהפיוא טסייח עלעצ
 רעזנוא וצ קירוצ ךיז גידנערעקמוא רעבָא .ןעבעל ם'נופ ןעטלַאה
 -ַאב לָאהָאקלא זַא ,ןעזייוונָא רימ ןעלױו--לָאהָאקלא םעד וצ--עמעטמ
  רהיא וצ ןענָארט-וצ םהיא טננערב טולב סָאד ןעוו ,עלעצ יד טגידעש
 .זייּפש רעד טימ ןעמַאזוצ

 .םס םוַאלּפָאטָארּ
 יצ ;קַאינשיװ סָאד זיא יצ ; רעיב ,ןייוו סָאד זיא יצ--לָאהַאקלַא

 -עצ יד רַאפ םס ַא זיא--רעטפיוקעג יצ ,רעטלעטשעג-ןענייא סָאד זיא
 ט'מס'רַאפ רע ,סיוא ייז טגימשרוד רע ,סיוא ייז טרעגנוה רע .ןעל
 ,רעפרעק ןעצנַאג ןופ ןעבעל סָאד רעטנוא סייווכעלסיב טדיינש רע ,ייז
 | .טפַאשנעסיװ עדנעשרָאפ-טסנרע עניטנייה יד טגָאז ױזַא

 רעד סָאװ ןופ טכַארמַאב ןעמ ןעוו .ןהעז רימ ןעלעוו טָא ןוא
 ןעוו טסייה סָאד ,טהעטשַאב עלעצ רעד ןיא לַאירעטמַאמ רעגידרעסַאוװ
 וַא ןעמ טניפעג ,עלעצ רעד ןופ םזַאלּפָאטַארּפ םעד טריזילַאנַא ןעמ
 מגירק ,טגַאזעג יו .ץלַאז ןוא רעסַאוװ ,ןיאעטַָארּפ ןופ טהעטשַאב סָאד
 -עג רהיא רעכלעוו ןופ ,זייּפש (םַאּפַאז) יַאלּפוס ןעגידנעטש א עלעצ יד
 -דעש ןייק זַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע ןוא .ןעטלַאהעגפיוא טרעוו טייקטנוז
 -נעמירעּפסקע ליפ טימ רעבָא .ןעמוקוצ טינ רחיא וצ רָאט ךַאז עכיל
 ןענָארטעגוצ טרעוו לָאהָאקלַא ןעוו זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ןעט
 קילָאברַאק ,דיסע קיסורּפ ןופ יו דַארנ ,טגידעשַאב יז טרעוו ,רחיא וצ
 יי .םרָאּפָארָאלכ ,דיסע

 .םעװעטראחרַאפ לָאהָאקלַא ם'נופ טרעוו ןיאעטַָארּפ רעד ,טושּפ
 (םזַאלּפָאטָארּפ ייא) ייא ןַא ןופ לעסייוו סָאד ןײרַא טגנעל ,.ב .צ ,טָא

 -עגּפָא טרעװ סע .ןופרעד טרעוו סע סָאװ ,טהעז ןוא לָאהָאקלַא ןיא

 ויא רע סָאװ ,םָאד טינ ןיוש זיא םזַאלּפָאטָארּפ רעד טָא ןוא ,טכַאק
 -עטרַאהרַאֿפ ױזַא טרעוו סע ןוא ,לָאהָאקלַא ןיא שיילפ טלַאה .ןעוועג
 רַאֿפרעד ןוא .ןעמענ טינ וצרעד .ןיוש ךיז ןעק בָארקימ ןייק זַא ,טעוו

 .לָאהַאקלַא ןיא ןעכַאז עסיוועג ןעמ טריוורעזערּפ עקַאמ

 לָאהָאקלַא ן'טימ ןעמַאזוצ ןע'מס עטנעכערעגסיוא יד טָא רעבָא
 ןופ רעסַאװ ן'פיוא רָאנ ,ןיאעטָארּפ ן'פיוא רָאנ טינ ךילדעש ןעקריוו
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 טרעוו עלעצ יד ןוא רעסַאװ סָאד םיורא ןעגיוז ייז .ךיוא עלעצ רעד
 רהעמ סָאװ זַא ,טקאפ םעד טרעלקרע סָאד ןוא .טנעקירטרַאפ םעמכ
 - ,רע זיא רעגימשרוד ץלַא ,טקנירט רעקנירט רעד

 שטָאכ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא טייהשנעמ רעד רַאפ קילנמוא רעד
 קיסורּפ ,דיסע קילָאברַאק יו םס טרָאס רעגיבלעז רעד זיא לָאהָאקלַא
 ץפיוא גנוקריוו עלענש אזא טינ רעבָא רע טָאה ,םרָאפָארָאלכ ןוא דיסע
 ךיז ןע'מס'רַאֿפ םייב יוװ ,ןעקרעמַאב דלַאב סָאד לָאז ןעמ זַא ,רעּפרעק

 ,ראפרעד סנעטשרע זיא סָאד .ןע'מס עטנעכערעגסיוא ,עטשרע יד טימ
 רעסַאװ טימ טשימוצ קראטש ךילנהעוועג ןעמ טקנירט לָאהָאקלַא לייוו
 ןעלעצ יד וצ ךיילנ ןע'מס ענעי ןעהעג םנעטייווצ ןוא ,(רעיב .,ןייוו)
 יד טָאה סָאד ,טלעטשענּפָא טרעוו ץראה סָאד ןוא ןעצרַאה ם'נופ
 .ןע'מס ענעי רַאפ ןעטיח ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ןוא טקרעמַאב טייהשנעמ

 רע .שרעדנַא לעסיב 8 ננוקריוו יד זיא לָאהָאקלַא טימ רעכָא
 -ענ ןוֿפ ,חומ ם'נופ ,ןעוורענ יד ןופ ןעלעצ יד וצ הטילש רהעמ טָאה
 יא ,ןַאמ םייב יא ,ןעזירד-ריובעג יד ןופ טּפיוהרעביא .ןעזירד עפיוו
 ,עלענש אזא טינ זיא גנוקריוו עכילברעדרַאפ יד ןוא .יורפ רעד ייב
  םורָאװ ךאזרוא יד עקַאמ זיא סָאד ןוא .ןע'מס עטשרע יד ייב יו
 םניירפ סלא ןעגיוא יד ןעדנעלברַאפ טנַאקעג גנַאל ױזַא טָאה לָאהָאקלַא
  ,אנוש רערעטיב 8 ןעוועג גידנעטש זיא רע שמָאכ ,טייחשנעמ רעד ןופ

 -שטירּפ יו טייצ לעקיטש א ףיוא ןָאק לָאהָאקלַא סָאוװ ראפרעד
 עלַא זא ױזַא ,םעטסיפ-ןעוורענ עלארטנעצ יד (ןעפעלשנייא) ןעילעמ
 רעד ןוא טלעטשענּפָא עלייוו א ףיוא ןערעוו םירוסי עלַא ,ןעצרעמש
 א טרעוװו שנעמ רעטרעױרטרַאפ ןוא רעטקירדעג רעד רעדָא רעקנַארק
 -לַא ןעמ טָאה ,ךיוא ךילהערפ לעסיב ַא ןוא טרעטנומעגפיוא לעסיב
 טהעז ,טוג ךיז טנעכעראב ןעמ ןעוו רעבָא .טצעשעג ךיוה ױזַא לָאהָאק
 טייקכילהערפ רעכילריטַאנמוא רעד טָא ךָאנ טמוק םנעטשרע זַא ,ןעמ
 םעד ןעקרעמאב ןעמ זומ ,םנעטייווצ ,ןוא טייקנעגָאלשרעד עקרַאטש ַא
 םעד טָא ןיא ןוא ןעוורענ יד וצ ךיוא טשטמעלּפ םרָאּפָארָאלכ זַא ,טקַאפ
 עטסערג יד טסעגרַאפ ןעמ ןוא גָאמחעװ ןייק טינ ןעמ טלחיפ טנעמָאמ
 ,סנרט א םלַא םרָאפָארַאלכ ןייק ןייא םינ ןעמ טמץענ ךָאד ,םירוסי
 ןיא רע זַא ,דלַאב טזייוו ןוא לָאהָאקלַא ןופ רעלענש טקריוו רע לייוו
 ,םס ַא

 ,חומ םעד וצ המילש ַא טָאה לָאהָאקלַא זַא ,טגָאזעג ןעבָאה רימ
 םייב יא ,רעדילג-ריובעג יד וצ טּפיוהרעביא ןוא םעטסימ-ןעוורענ רעד וצ
 םיוא ןעטנעמירעּפסקע רעטנעזיױט טימ ןוא ; יורפ רעד ייב יא ,ןַאמ
 רוד רעיינ רעד זא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ןעשנעמ ןוא לעגיופ ,תויח
 ןערעוו ךס 8 :םינפוא ײלרעלַא ףיוא טגידעשאב טרעוו םרעקנירט ןופ
 ןערעוו סָאװ יד ןופ ךס ַא ןוא סיליּפמ ןענייז ךס ַא ,טױט ןעריובעג
 .ןייז טפרַאדעג ןעטלָאוװ ייז סָאװ סָאד טינ ןענייז ןעריובעג אי ןיוש

 ץעגרע :עטכישעג עטנאסערעטניא ןַא טלהעצרעד לערַאפ .רד
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 ןיא טהירבעג רעייא 150 ךיז ןעבָאה דנַאלשטייד ןיא רעלעק ַא ןיא
 100 םורא ךיז ןעבָאה ןעמוקעג זיא טייצ יד ןעוו .רָאטייבויקניא ןַא
 ןעועג עלא ןענייז ייז רעבָא ,רעייא יד ןופ טקיּפעגסױא ךעלעדניח
 ךעלסיפ יד ןענייז ענינייא ייב :םינפוא ענעדיישראפ ףיוא סעקילַאק
 רעייא עגירעביא יד .וו .זַא .א ךעלענילפ יד ץענינייא ייב ,םורק ןעוועג
 רָאװעג ןענייז טקַאפ םעד ןופ .ןערָאװעג עילאק ןעצנַאג ןיא ןענייז
 ןעמ .ןעשרָאפסױא ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא ,טיילסטפאשנעסיוו ןערָאװעג
 ,לזיירב א ןעוועג זיא רעלעק םעד ןיא זא ,ןענופעג טָאה

 ךילרימאנ ךיז טָאה ןעמ ןוא טריסערעטניאראפ קראטש טָאה סָאד
 םפול יד וליּפַא זַא ,תמא סָאד זיא יצ ןענייצרעביא ניטכיר טלָאװעג
 .רעייא יד ףיוא גנוקריוו עכילדעש אזַא ןעבָאה ןָאק לָאהָאקלַא ן'טימ

 (ךעל'מיריזח עכלעזַא) סגיּפ אניג לערָאּפ ַא טכארבעג ןטד טָאה ןעמ
 עקטַארג רענעטַארד א ףיוא גָאט ַא העש עכילטע רָאנ ןעטלאהעג ייז ןוא
 ןעטלַאחעג טרָאד לערָאּפ סָאד טָאה ןעמ ..ןעפנארב רעמע ןא רעביא
 ןעבָאה ָאד ןוא .ןערָאװעג ןעריובעג זיא רוד רעיינ א זיב ,גונעג גנַאל
 ראפ סָאװ ,זייוואב ןעגיטכיוו ןעמייווצ א טַאהענ טייל-סטפאשנעפסיוו יד
 סעצָארּפ םעד רַאפ ּפָא טוט לָאהָאקלַא ןופ חיר רעד ןליפַא ןעדָאש ַא

 ,ןעוורענ יד ןיא טנידעשאב ןעוועג עלַא ןענייז עגנוי יד .ןעבעל ןופ
 | .וו .זא .א ןעברָאטשעג דלאב ןענייז עגינייא

 טרעדנואוורַאפ טָאה טעטיזרעווינוא לענרָאק ןופ דראקאמס .רד
 טימ ןעטנעמירעּפסקע עטמהיראב ענייז טימ טלעוו עשיניצידעמ יד
 ,עלַאמרָאנ טרָאּפעג רעחירפ טָאה רע .סגיּפ-אניג ףיוא ךיוא לָאהָאקלַא
 -ניק, ענעריובעג ערעייז טכוזרעטנוא גיטכיר ןוא ךעל'מיריזח עטנוזעג
 זיא להָאצ יד .טייצ רעד וצ ןערַאװעג ןעריובעג עלַא ןענייז ייז ,"רעד
 סע יװ ןעװעג זיא ץלַא .זיא רעגיימש רעייז יו ,עגיטכיר יד ןעוועג
 עגנָא ךעל'היח עטנוזעג יד טָא ףיוא ןַאד טָאה רע .ןייז וצ ףרַאד
 "רע, םעד טָאה רע :.ב .צ יוו ,ןעטנעמירעּפסקעזלַאהָאקלַא ענייז ןעביוה
 ,לָאהָאקלַא ןופ םולפנייא ץרעטנוא ןעטלַאהעג םהיא ןוא טרעדנוזעגּפָא

 "עג םהיא טָאה רע .ןערָאװעג ט'רוכש'ראפ לָאמ עכילטע זיא רע זיב |
 קירוצ לערָאּפ סָאד רע טָאה ןַאד ןוא ןערעוו טרעטכינעגסיוא טזָאל
 יא ןערָאװעג ןעריובעג זיא רוד רעגנוי רעד ןעוו .טכארבעגנעמַאזוצ
 ןעגיבלעז םעד ןַאד טָאה רע .ןעוורענ יד ןיא טנידעשאב ןעוועג רע

 ןעועג זיא טַאטלװער רעד ."יז, רעד ףיוא טכַאמעג טנעמירעּפסקע

 .רעגיבלעז רעד
 ,לָאהָאקלַא ךעלסיב וצ רָאנ ןעבעגעג ךעלרַאּפ יד ןאד טָאה רע

 רע .טייוו ץנאג ןעטלַאהעג טָאה ןערעוו רוכיש ןופ זַא ,ליפ ױזַא רָאנ

 ,ןעשנעמ ייב יוו ץיצרַָאּפָארּפ רעד ןיא לָאהָאקלַא ןעבעגעג ייז טָאה

 יב יו .ה .ד ,ןערעוו רוכש ןופ םייוו ץנאג זיא ןעקנירט סעמעוו

 רעדָא ןייוו לעזעלג עשיטאבעלאב סָאד זיולב ןעקנירט סָאװ ןעשנעמ

 םייב ןענייז ךױא ָאד ןוא .טיטעּפַא ראפ סּפַאנש םעד רעדָא רעיב

 .טגידעשאב ןעוועג ןעוורענ יד רוד ןעגנוי
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 םינ ןוא לערָאּפ ןייא טימ טנענונאב טינ ךיז טָאה דראקאטס .רד
 רָאנ טָאה רע עיצַאניבמָאק רעסָאװ .טנעמירעּפסקע ןימ ןייא טימ
 טָאה לָאהָאקלַא ךעל'היח יד ןעבעג וצ ױזַא יו ןעטכארטוצ טנַאקעג
 ךעל'היח טנעזױט יו רענינעוו ףיוא טינ ןוא ,טרהיפענכרוד סע רע
 לַארעביא ןוא .ןעטנעמירעּפסקע ענעדיישראפ ענייז טרהיפענ רע טָאה
 | ,טַאטלוזער רעגיבלעז רעד

 םעד רעטנוא ןעוועג זיא לערָאּפ ם'נופ ענייא רָאנ וליפא ןעוו
 טינ םעמכ עגנוי יד ייב גנוגידעשאב יד זיא ,לָאהָאקלַא ןופ םולפנייא
 -ַאקלא ןעבעג טרעהעגפיוא ייז רֶע טָאה ךילדנע ןוא ,רענינעוו ןעוועג
 רעיפ ןערָאװעג ןעריובעג םעדכָאנ ןענייז סע ןוא ןעצנַאג ןיא רָאג לָאה
 לא םעד ןופ ןערָאװעג יירפ טולב ןיא ןענייז ךעל'היח יד זיב תורוד
 .םעבָאב ןוא סעדייז רעטלע-רעטלע ערעייז ןופ לָאהָאק

 ךיוא גָאט ןעניטנייח ן'זיב ןיוש ןעמ טָאה ןעשנעמ ייב ןוא ,ונ
 לָאהָאקלַא טימ ןעטנעמירעּפסקע עדנעמיטשאב ץנאג טכַאמעג גונעג
 רע ליפיו חכחות רעד ןיא ןעכולפ ליפ ױזַא ָאטינ רָאג זיא סע ןוא
 ןעטנעמירעּפסקע טרהיפעג טָאה דנַאלניּפ ןופ ןיניטייל .רד .טנידרַאפ
 -רענ סנעמעלא ערעייז .סעילימאפ 6,000 ןופ רעדניק 17,000 רעביא
 עסיורג ןייק טינ .טגידעשאב רענינעוו רעדָא רהעמ ןעוועג ןענייז ןעוו
 .םא .םירוכש ע'תמא ןופ ןעמוקעג ןענייז רעדניק יד טָא ןופ להָאצ
 םינ ןעטלַאה סָאװ ,ןעשנעמ ןופ רעדניק ןעוועג ייז ןענייז ןעטסרעמ
 רעדָא ,טיטעּפַא ן'רַאפ סּפאנש ַא ןעכאמ וצ גָאט ןעדעי הלוע ןייק רַאפ
 רעד טָא ןעשיווצ .רעיב רעזעלג רָאּפ א רעדָא ןייוו לעסיבא ןעקנירט
 עטמַאט רעד ןעמעוו ייב עכלעזַא ןעוועג ןענייז רעדניק לחָאצ רעסיורג
 יד רעבָא ,ןײלַא עמַאמ יד רָאנ ענינייא ייב ;ןעקנורטעג טָאה ןיײילַא
 - .שגיבלעז יד ןעוועג ןענייז ןעטַאטלוזער

 -עגפיורא עגידלושמוא עלַא יד ףיוא טָאה לָאהָאקלַא ןופ םס רעד
 ןענייז ליפ יו ןעסיוו ןָאק רעוו ןוא ןעבעל ן'פיוא המיתח ןייז טגעל
 ? סעמרוטמ יד רַאפ ןוא רעזייה-םיעגושמ יד רַאפ ןעטַאדידנַאק ןערָאװעג
 יד טעטכינרַאפ ןוא ןעסעגוצ םַאזגנַאל טָאה לָאהָאקלַא ןופ םס רעד
 ערעכעה יד טעווענימעגרעטנוא ןוא םעטסיס-ןעוורענ רעייז ןופ ןעלעצ
 .חיח א ןופ ןעשנעמ א טעדיישרעטנוא סָאװ ,ןעטייקגיחעפ עכילשנעמ

 םיריױטקַאד יד טכַאמעג ןעבָאה ןעטנעמירעּפסקע עכלעזַא טָא ןוא
 -ארק ,עלאמעבמָאק ,ןערגעל ,םלעצ ,ירדנַא ,לעראפ ,אלאזעב ,עממעד
 .ַאַאש ,םעדעקעמ ,ןעווילָאס ,טיַאוודנערב ,תויבאמ ,עיטאבאס ,םרעד
 ןיא לָאהַאקלַא זַא זיא קסּפ םנעמעלא רעייז ןוא ערעדנַא ןוא ליוונרואב
 ןוא היח ,שנעמ ןופ םזַאלּפָאטַארּפ םעד טברעדרַאפ רעכלעוו ,םס ַא
 8) גָארד גנימרָאפ-טיבעה א וצרעד ךָאנ זיא רע זַא ןוא ;גנוצנַאלּפ
 יד ןוא (ןענױאוועגוצּפָא רעווש ךיז זיא סע ןעכלעוו ןופ לאירעטַאמ
 וצ טינ טייוו ךָאנ ןעסייוו "עקשטיּפַאק ַא, טנייה ןעמענ סָאװ עגינעי
 | .ןעבעל ןיא רעטעּפש ןערהיפ ייז טעוװ סָאד סָאװ
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 ?לָאהָאקלַא םניוװַא זיא סָאװ
 ,(םוגנופ) בָארקימ-ץנאלּפ ןימ ַאזַא ןופ טכַאמעגנ טרעוו לָאהָאקלַא

 םעד "טסע, ןוא האובת רעדָא טכורפ עטשטעווקוצ יד טלאפאב סָאװ
 ךיז ןופ ךעל'מיאורב יד טָא ןעפרַאװ ,זייּפש יד גידנעסערפ .רעקוצ
 -רַאק) זַאג רעכילדעש א זיא רענייא .(םניסקאט) ןע'מס ייווצ םיורא
 .םייקגיסילפ ַא ,טײקסַאנ 8 זיא רעטייווצ רעד ןוא (דיסקאייד ןָאב

 יד טכַאזרוארַאפ ןוא ךיוה רעד ןיא ףיוא ךיז טביוה זַאג רעד
 (גניטנעמרעפ) ןענערוב ןַא ןעמ טפור סָאד .סרעכנעּפ עטנאקאביטוג
 רעד .ןעגיוושראפ טרעוו ץלַא ןוא סיורא זַאג רעד טמוק ךילדנע ןוא
 יִד טָא ןופ סעצַארּפסנעבעל םעד ןופ לַאּפּפָא ם'נופ קלח רעטייווצ
 ,לַאהָאקלַא רעד זיא סָאד ןוא ,רעביא טביילב ךעל'מיאורב-ץנַאלּפ

 ןוא טייצ לעקיטש ַא ןָא טהעג ןענערוב סָאד זַא טסייוו רעדעי
 זַא ,םיוא ךילנהעוועג ייברעד ךיז טקירד ןעמ ןוא ,ףיוא סע טרעה ןַאד
 -עגנייא ןערעוװ ןעבָארקימ-ץנַאלּפ יד .גיטראפ ןיוש זיא הקשמ יד
 זיא רהיא טקנעד םורָאװ ןוא .רחעמ טינ ןיוש ןעטײברַא ןוא .טליטש
 טקנעד סָאװ ןוא .טיױמ ןענייז ךעל'מיאורב יד ,טושּפ ? ױזַא סָאד
 -- לַאפּפָא רענעגייא רעייז עקַאט ? טע'נרח'עגקעװַא ייז טָאה רחיא
 .לָאהַאקלַא רעד

 מָא ןופ טנעצַארּפ 15-19 םורא ןָא ךיז טביילק ילכ רעד ןיא ןעוו
 רע ;ןעבעל טינ ןיוש םהיא ןיא ךעל'מיאורב יד ןענַאק לָאהָאקלַא םעד
 ,לַאפּפָא םענעגייא רעייז ןופ סיוא ָאזלַא ןעברַאטש ייז .ייז ט'מס'רַאפ
 יד ןיוש טסייו טציא ןוא ,םס רעכילדעש א זיא לַאפּפָא רעד לייוו
 תויח ערעכעה יד ןופ ןעבעל םעד רַאפ םס ַא זיא רע זַא ,טפאשנעסיוו
 .ךיוא

  ןעקנארטעג עשילָאהָאקלַא יד ןענייז תורוד ענעגנַאגרַאפ עלַא ןיא
 1819 .ה .ד ,טנעצָארּפ 1312 א יו רעקרַאטש ןעוועג טינ לָאמ ןייק
 -סיורא טנָאקעג טינ טושּפ ןעמ טָאה טנעצַארּפ ןערעכעה ַא .דַארג
 םינ לָאמנייק ןיוש ןעבָארקימ יד ןעבָאה לָאהָאקלַא רהעמ לייוו ,ןענירק
 רימ יו ,קעווא ןעבראטש  ייז לייוו ,ךיז ןופ ןעפראווסיורא טנַאקעג
 -ַאהַאקלא ןעכאווש אזא ןופ .טייקכילדעש יד ןוא .ןעזיוועגנָא ןעבָאה
 טינ ךיז ראפרעד עקַאט טָאה ,רעיב ,ןיוו יו ,קנורמט ןעשיל
 -כעדרַאפ טינרָאנ טָאה טייהשנעמ יד ןוא ןעגיוא יד ןיא ןעפרָאװעג
 ; עיזעָאּפ רעד ןיא ןעגנוזַאב לָאהַאקלַא טָאה ןעמ ,טרעקראפ רָאנ ,טגיט
 ןעביוהעגפיורא םהיא ןעבָאה סעיצַאנ עלַא ןופ רעכיב עגילייה יד ןוא
  ןופ קנַאשעג א סלַא טכארטאב ןוא טייקנילייה ןופ לַאטסעדעּפ ן'פיוא
 -ער רעד ןופ סעינָאמערעצ עלַא טימ טּפינקענפיונוצ םהיא ןוא ,טָאג

 | .ןַאיגיל
 -ַאהָאקלַא ןערעקראטש ןייק רוטַאנ יד טכַאמ ,ָאזלַא ,טגָאזעג יו

 ןעט12 ןיא רעקימעכ רעשיכַארַא ןַא רעבָא זיא .טםינ קנורט ןעשיל
 ןעבױהעגנָא טָאה ןוא לכש ןעסיורג ַא ףיוא ןעלַאפעג טרעדנוהרהָאי
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 רענייר רעד ןוא ,הקשמ עטלעטשעג יד ןעביירמרעביא ןוא ןעכָאק

 רערַאבטכיזנוא ןַא יו ןעביוהוצפיוא ןעביױהעגנָא ךיז טָאה לָאהָאקלַא
 םהיא טָאה רע .(ןעּפעװפיוא) ןעבעוושקעװא ןוא (טיריּפס) טסייג

 ןיא סָאד ןוא ,ילכ רערעדנוזאב ַא ןיא ןעבילקעגנעמַאזוצ רהער ַא ךרוד
 -ובלַא רעבַארַא םעד וצ .גנושימוצ םוש ןהָא ,לָאהָאקלא רענייר רעד

 -םיד סָאד ןעדניפרע ןופ "ערהע עסיורג, יד טרעהעג ָאזלַא סיסַאק
 100 םענייר ןעבָאה ןָאק ןעמ זַא טסייה סָאד ,לָאהָאקלַא ןופ ןעריליט
 רוטּפ רעווש זיא סע לייוו ,טנעצָארּפ 95 רָאנ) לָאהָאקלַא טנעצָארּפ
 ,(רעסַאװ טנעצָארּפ 9 ןופ ןערעוו וצ

 לָאהַאקלַא טביוה ןָא גנודניפרע רעניד'לזמ-םילש רעד טָא ןופ ןוא
 -יילש ,טייהשנעמ רעד ןעשיווצ טייברא עדנעטכינרַאפ תמא ןייז ןָא

 ןוא ןיירא טנורנּפָא ןיא סנעבעל ערַאבטסָאק ךס א רעטנורא גידנערעד
 -נעהיצ ןוא ןעמייח עראבלהעצמוא גידנערעמוארַאפ ןוא גידנעטסיוורַאפ
 ןיא סעילימאפ רעטנעזיוט ןופ תורוד יד ךרוד רונש ןעצראווש ַא גיד
 ךיז ךָאנ גידנעזָאלרעביא ןוא ,רעטרעדנוחרהָאי עלַא יד טָא ןופ ךשמ
 ,טייקנעברַאדראפ ,טייהקנארק ,ןעכערבראפ ,תעגושמ ,טייקגיניזכַאװש

 יד טָאה גנודניפרע סיסַאקובלַא רַאפ זַא ,טינ טסייה סָאד רעבָא

 .לָאהַאקלא ןערעכאווש םעד ןופ קילג סיורג ַא טּפַאכעג טייחשנעמ
 לייוו ,ןעריױלרַאפ ליפ ױזַא טינ טָאה יז ,טַאלג !טינ רָאג רעבָא ,ןיינ
 רעבָא ; טקריוועג רע טָאה רעמַאזגנַאל ץלַא ,קנורט רעד רעכַאװש סָאװ
 קפס ןייק זיא ,ץלא ךָאנ טקריוו ןוא ,טקריוועג ךילדעש טָאה רע זַא
 תורצ טננערב ,רעכיז ץנַאג ןיוש ןעמ טסייוו ,לָאהָאקלַא לייוו ,ָאמינ
 ,דיסע קירוי ם'נופ ןערעוו וצ רוטּפ רהיא גידנערעטמש ,רעבעל רעד ןיא
 לָאהַאקלַא רעד .סע ט'מס'רַאּפ ןוא טולב ןיא טביילב דיסע רעד ןוא

 ואוו ,רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןוא ןעצרַאה םורא סטעפ ןענעלוצּפָא טפלעה
 ןליפַא ןָא טכַאמ תורצ עלַא יד טָא ןוא .גנורעטשוצ רָאנ טננערב סע
 -לושמוא, רעד רעדָא רעיב ,ןייו לעזעלג ענשטעטאטס סָאד זיולב

 רעד ןופ עיניל רעצנַאג רעד רעביא ןוא .ןעפע ן'ראפ סּפאנש "רעניד
 -וצ א לָאהַאקלַא לעסיב עשי'בננ סָאד טָא זיא םעטסיס-סגנואיידרַאּפ

 ןענאגרַָא עגידעבעל יד ןופ טייברא רעשינָאמרַאה רעד ןופ רערעטש

 .ןעסקעלפער יד
 -ץגנָא רימ ןעבַאה טגָאזעג ָאד ןעבָאה רימ סָאװ לעסיב םעד ןיא

 ,טקנוּפדנאמש ןעשיגָאלָאיזיפ םעד ןופ לָאהָאקלַא ןופ ענַארפ יד טרהיר
 ןעלעו טא רעבָא .רעּפרעק ןענידעבעל ןופ טקנוּפדנַאטש ם'נופ .ה .ד
 טא ןופ טייז רעשינָאלָאיצָאס רעד ףיוא ןעקילב עכילטע ןעֿפראוו רימ
 -ריוו רעסָאװ ןעליּפשייב עכילטע ןחעז ןעלעוו רימ .ח .ד ,עגארפ רעד

 ,עילימאפ ןייז ףיוא ,שנעמטימ סרעקנירט םעד ףיוא טָאה לָאהָאקלַא גנוק
 .טפַאשלעזעג רעד ףיוא



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד | 20

 ,ןעביוא טגָאזעג יו ,חומ םעד טריקַאטַא לָאהָאקלַא זַא ,טקַאֿפ רעד
 ץַאלּפ םָאד זיא רעכלעוו ,חומ ןופ קלח ןערעכעה .םעד טּפיוהרעביא
 ,עביל ,דיילטימ ,טכילפ ןופ ןעלהיפעג ןופ ,ןעלהיפעג ערעכייוו יד ןופ
 עסיורג ןהָא ןיוש זנוא טזָאל .וו .זַא .א טנַאלַאט ,ןעטייקגיהעפיּפָאק
 -רע ןופ ןוא .ןעדייל ןעזומ ןעלהיפעג יד טָא זַא ,ןהעטשרַאפ תוריקח
 טָאה ןעט'רוכש'רַאפ א ףיוא זַא ,עקַאט ןעמ טסייוו ןעבעל ןופ גנורהַאפ
 ,סנעכערבראפ ךס ַא םהיא טיגרַאפ ןעמ ןוא ,טינ לעביארַאפ ןייק ןעמ

 טגייצ ןײלַא סָאד .ןערעטכינ םעד ןעבעגרַאפ טינ טלָאװ ןעמ עכלעוו
 ןופ ןעשנעמ ם'נופ קלח םעד טגידעשאב לָאהָאקלַא רעד זַא ,ןיוש ךָאד
 תובוט יד רָאנ ,הבוט ענעגייא ןייז רָאנ טינ ּפָא טגנעה סע ןעכלעוו
 רעד ןופ ,םינכש יד ןופ ,רעדניק ןוא בייוו ןופ --- ןעשנעמטימ ם'נופ
 םא טנעמָאמ ץפיוא ,ןָא טרעוו רעט'רוכש'ראפ רעד לייוו ,טפַאשלעזעג
 ךילטרָאװטנַאראפ טינ זיא ןוא טכילפ ןופ ןעלהיפעג עלא ,ןעטסגינעוו
 | .ןעמַאט ענייז רַאפ

 וליפַא זַא ,םעטּפױהאב ןוא רעטייוו טהעג טפאשנעפיוו יד ןוא
 תולעמ עכילשנעמ ןייר יד טָא ךיוא ןערעוו רעקנירט םעניילק םעד ייב
 ןיא .ב .צ טָא .לָאהָאקלַא ןופ םולפנייא םעד רעטנוא טכַאװשעגּפָא
 ןערָאװעג טרהיפעג ןענייז ןָאטננישאוו ןיא טומיטסניא יגנענרַאק םעד
 -טימ עטסרעכיז יד ןופ ףליח רעד טימ ןעשנעמ ףיוא ןעטנעמירעּפסקע

 ןעבָאה ןעטַאטלוזער יד ןוא ,ןעטנעמורטסניא עטסטאקילעד יד ןוא ןעל

 ןעטסנעלק םעד ןופ וליּפַא םולפנייא םעד רעטנוא זַא ,ןעזיוועג קפס ןהָא
 -רַא ענטַארוקַא עבלעז יד טינ שנעמ רעד ןיוש טוט לָאהָאקלַא לעסיב

 | .ָאטינ םהיא ןיא זיא לָאהָאקלַא ןייק ןעוו יו ,טייב
 א ןעטרעּפסקע יד ןעכַאמ תונובשח עסיורג ןענעכערפיונוצ םייב

 -ַאקילעד ייב םרָאטײרעּפַא יד ןוא ; רעהירפ יוװ ,ןערעלהעפ רהעמ ךס

 ןענייז ייז ןעוו יו ןעכאמָארּפ רהעמ ךס ַא ןעכַאמ יירענישַאמ רעט

 יסנעשיפע ךָאנ שינעגָאי רענרעדָאמ רעד ןיא ןוא ,לָאהָאקלַא ןופ יירפ

 ןיא ךיז ןעמ טָאה ,טײברַאיּפָאק ןוא רעשיזיפ ןופ ןעגנולײטּפָא עלַא ייב

 ןופ גנַאהנעמַאװצ םעד ןעשרָאפ ןעמונעג רעדנעל עטריזיליוויצ עלַא

 ןעטקַאפ ליפ רהעז ןענייז סע ןוא ,טייברא סנעשנעמ םעד ןוא לָאהַאקלַא

 .לָאהַאקלַא רַאפ ןעטנעמילּפמָאק םלַא טינ רָאג ןערָאװעג טקעדענגפיוא

 רעד זַא ,טלעטשעגסיורא ךיז טָאה עזייוואב ערַאבלהעצמוא טימ =

 עטריצילּפמָאק םורא רעטייברא יד ןעוו ךס ַא טניוועג רעבעגיסטייברַא

 רעייז ןיא רעיב זָאלג סָאד רעדַא לעסּפענש סָאד טינ ןעבַאה ןענישַאמ

 טימ ןעמונראפ קרַאטש ןעשטייד יד ךיז ןעבָאה טּפיוהרעביא .רעּפרעק

 רָאסעּפָארּפ ןוא יסנעשיפע וצ גוצאב ןיא לָאהַאקלַא ןופ עגַארפ רעד טָא

 גרעבלעדע ןוא ןעכנימ ןופ ןעטעטיזרעווינוא יד ןופ ןילעּפהערק לימע

 ,ןעגנוכוזרעטנוא ץעגיטכיזרָאפ ענייז ןיא ןענופעגסיוא ליפ רהעז טָאה

 .טרילרַאפ לָאהָאקלַא לעסיב ןעטסדנימ םעד רעטנוא יוװ גידנעזייוונַא

 -עגלַא ןיא יא ּפָאק ןיא יא ,יסנעשיפע ןייז ןופ ךס א שנעמ רעד ןיוש

 | .רעּפרעק םעניימ
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 ןופ ןעמענ הרוש עגנַאל ץנַאג 8 טחעג ןעטנעמירעּפסקע ענייז ךָאנ
 ןעטנעמירעּפסקע עכילנהע ערעייז טימ ןעבָאה עכלעוו ,םירוטקָאד
 -נָא ןעבָאה עלַא ייז ;ןעגנוטּפױהַאב סנילעּפהערק .פָארּפ טגנימעטשַאב
 ײרענישַאמ םורֿא ןעלאפוצ עלַא ,סטנעדיסקע עלַא טעמכ זא ,ןעזיוועג
 םעד ןיא יסנעשיפע ןופ טסולרַאפ םעד רעביא ןעטסרהעמ םא ןענייז
 לייוו ,רעּפרעק ןייז ןיא טגיל סָאװ ,לָאהָאקלַא םעד בילוצ רעטײברַא
 .לַאמרָאנ םינ ןענייז ,ייז ןעגָאז ,ןעפקעלפער יד

 רעּפרעק םוצ ןערעקמוא קירוצ ךיז רימ ןעזומ טייקכילטייד בילוצ
 ןוא ץרוק .ןעפקעלפער יד סנױזַא ןענייז םע סָאװ ןערעלקרע ןוא ןיילַא
 טרעוו רעּפרעק רעד זא ,ןענָאז ןעמ ןָאק ,ןעבירשאב ךַאפנייא רהעז
 "ןעוורענ רעד ןופ ןוא (םורבערעפ) חומ ןעטשרעביוא ם'נופ טרינער
 עכלעוו ,ןעװרענ ךעלטניב עגנַאל סיורא ןעהעג החומ ןופ .םעטסיפ
 -רעד עכלעוו ןוא (םולָאק לעניאּפס) ןעקור ן'כרוד רעטנורא ךיז ןעהיצ
 ,ייז וצ טעּפעשטענוצ גידנעייז ,רעּפרעק ןופ םיקלח ךס ַא וצ ןעכיירג
 רעד ןוא ,ןעטַארד-ףארגעלעט ס'רעּפרעק םעד ןענייז ןעוורענ עגיזָאד יד
 .ייז רעביא רעריגער רעד ,רָאטײרעּפָא רעד זיא חומ

 םעד טננערב רענייא .ךעלרָאּפ ןיא ןעהעג (ןעוורענ) ןעטָארד יד
 ,טרָאװטנַא םעד קירוצ טגָארט ךעטייווצ רעד ןוא עמארגעלעט ַא חומ
 טסואוועג םינ רעּפרעק רעד טלָאװ ןעוורענ יד טָא ןהָא .ןעגאז וצ יוזא
 ךילג א סעּפע ךיז םרחיר סע ,.ב .צ ,טָא .םהיא םורַא טפערט סע סאוו
 ןוא .חומ םעד העידמ וורענ ןייא סָאד זיא ,ןעטלַאק רעדָא ןעסייח ןיא ןָא
 יד וצ וורענ ןעטמייווצ ן'כרוד "עמארגעלעט, א דלאב טגָאלש חומ רעד
 א .ןעּפאכוצקעווא ךיז דילג ןעטרהירעגנָא םעד ןופ ןעלקסומ עניטיונ
 -ַאב םעד ףיוא ָאט ,ןיירַא זָאנ רעד ןיא ןיירַא טמוק ךורעג .רעפרַאש
 זָאנ רעד טזָאל רע ןוא חומ םוצ טכַארבעג סָאד טרעוו ןפוא םענעבירש
 .ןעהערדוצקעווא ךיז ןעסיוו וצ

 ַאמ ,חומ ןיא ןעריובעג ןערעוו (ןעטלוּפמיא) ןעשנואוו ערעזנוא
 ןערהיפוצסיוא ןעלקסומ עגיטיונ יד וצ להעּפַאב ַא חומ ם'נופ טמוק
 ןעקירדסיוא ךיז ןעמ געמ ,רערהָאלק סָאד ןעכַאמ וצ .שנואוו רעזנוא
 רעד טימ רהיר ַא ןעבעג וצ שנואוו םעד טגירק שנעמ רעד :ױזַא טָא
 סעּפע רעדא ,ןעביוהוצפיוא ךיז רעדָא ,ןַאּפש א ןעבעג וצ רעדא ,טנַאה
 חומ רעד טריפארגעלעטמ ,טייברא רעדעוװטעי ןַאמ רעדָא ,ןעמענוצנַא
 ,טייברא יד ןַאט וצ ןעלוקסומ יד וצ וורענ ןעטייווצ ן'כרוד דלאב

 טרהיפ ןעוורענ ענייז םימ חומ רעד טָא לייוו רַאּפרעד עקַאט ןוא
 ,םעטסיפ-ןעוורענ עגיליוויירפ יד ייז ןעמ טפור ,גנַאלרַאפ רעזנוא םיוא
 .ןעליוו רעזנוא טוט סָאװ םעטסיפס יד

 חומ רעטשרעטנוא רעד טגיל חומ ןעטנַאמרעד םעד רעטנוא רעבַא
 ,חומ ןימ א ךָאנ טעּפעמשענוצ ךָאנ זיא םהיא וצ ןוא (םולעבערעפ)
 רעדנַא ןא סױרַא טהעג עדייב יד טָא ןופ ןוא ,אלודעמ טסייה סָאװ
 ןַאמ וצ טָאה ןעוורענ םעטסיס עטייווצ יד טָא .ןעוורענ ןופ םעטסיס
 עסיוועג ךָאנ ןוא רעּפרעק ןופ ךיז ןעטלַאה ךיילג ן'טימ ןוא ןהעג ן'טימ
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 רעד רעביא ,ןעזירד יד רעביא ייז ןעריגער רקיע רעד רעבָא ,סעיצקנופ
 ,טרָאװ ןייא טימ .םיקלח עטסנינעווניא עלַא טעמכ רעביא ןוא רעבעל
 רעד לייוו ,טינ העד ןייק ןעבָאה רימ עכלעוו ףיוא םיקלח ענעי רעביא
 | .ייז רעביא םינ העד ןייק טָאה חומ רעטשרעביוא

 -לעה וצ חומ ןעטשרעביוא םעד רימ ןעלהעפאב ,ָאזלַא ,טגָאזעג יו
 .רָאג ןענַאק רימ רעבָא ,ןעלוקסומ יד טימ שנואוו רעזנוא ןָאט זנוא ןעפ
 ,רעבעל רעד טימ ןעהערד טינ ןענָאק רימ ;ןעגָאמ ן'טימ ןָאט םינ
 .וו .זא .א ןעציווש ןערעהוצפיוא ןעזירד-סייווש יד וצ ןעלהעפאב רעדָא
 ןעגיליוויירפ רעזנוא ןופ ּפָא טינ ןעגנעה רעדילג עגיזָאד יד טָא לייוו
 -ךעוורענ עניליוויירפ-טינ יד םעטסיס יד טָא טפור ןעמ ןוא ,שנואוו
 | .םעטסיס

 ערעייז טימ ןעמאזוצ אלודעמ יד ןוא הומ רעטשרעטנוא רעד
 סָאד זיא ָאד ןוא ,םעטסיס-ןעוורענ עטייווצ יד ָאזלַא ןענייז ןעוורענ
 ןעגנוגעוואב עגיליוויירפ-טינ) יד ןופ .ה .ד ,ןעפקעלפער יד ןופ ץַאלּפ
 .רעּפרעק ןופ

 טכַאמ ,גיוא סָאד ןערהירנָא רעגניפ ן'מימ טליוו רהיא ,.ב .צ ,טָא |
 ךיז רהיא טיג ,ּפַאלק ןעכילצולפ א סעּפע טיג םע ;וצ ןיילַא סע ךיז |

 ןעלענש א יז רהיא טיג ,רעייפ ןָא רהיר א טיג טנַאח יד ;ףרָאװ א
 סָאװ רעדָא טוט רהיא סָאװ טסייו רהיא רעדייא ךָאנ קעװַא ּפאכ
 -לעטש ַא רהיא טוט ,ןָאט ּפַאלק ַא ךייא ליוז ןעמ ; ןעפָארטעג טָאה סע
 -רעק רעד ךיז טכיילנ ,שטילג א ךיז רהיא טיִג ;ןעגיובנעלע םעד ףיוא
 - .ןעסקעלפער יד ןופ ןעמוק ןעגנוגעוואב עלַא יד טָא .סיוא ןיילַא רעּפ
 ןליפַא ,רעּפרעק ןופ סרעצישאב יד ןענייז ןעגנוגעוואב עוויסקעלפער יד
 ךָאנ רעּפרעק םעד ןעטיחראפ ייז .ייברעד ָאמינ זיא ּפָאק רעד ןעוו
 ,רָאפ טמוק סע סָאװ טהעטשראפ שנעמ רעד רעדייא

 ;ןעקנעד םוצ חומ .ה .ד ,םורבערעס גינעוו רהעז ןענָאה תויח יד
 -ילק ץלַא ,חומ רעטשרעביוא רעד זיא סע היח רעד ייב רעסערג סָאװ
 ןעבָאה תויח ענירעדינ יד .היח יד זיא טנעגילעטניא רהעמ ץילַא ,רעג

 -פער זיא ןעוט ייז סָאװ ץלַא ןוא טפארקיסגנוקנעד גינעוו רהעז םורָאד
 רעייז ןהָא ,ּפָאק רעייז ןהָא ,ןײלַא ןָאמעג טרעוו סע .ה .ד ,וויטקעל
 .ךיוא טעמכ ןעליוו רעייז ןהָא ןוא דנאטשראפ

 םעד ןהָא עלייוו 8 ןעבעל ןענַאק םיאורב עגידעבעל םינימ עגינייא
 ןעוו וליּפַא טייצ לעקיטש 8 םורא ןעמיווש ,.ב .צ ,שיפ עסיוועג .ּפָאק
 םָאק א ןהָא רָאג עכַאּפערעשט א ; ןעטינשעגּפָארַא ייז ייב זיא ּפָאק רעד
 רענעטינשעגרעביא ןַא ;עלייוו עסיורג ץנאגנ א ןהעגמורא ךיוא ןַאק
 .פָאק םעד ןהָא טייצ לעקימטש ַא ןעמוקסיוא ךיוא ןָאק םירָאװ

 -עטניא םעד טָא ןיא ןהעז ןעמ ןָאק ןעקריוו ןעסקעלּפער יד יו

 עבאשז 8 ייב טָאה ןעמ .עבַאשז 8 ףיוא טנעמירעּפפקע ןעטנַאסער

 ןעסקעלפער יד יו ןהעז וצ םוא ,ּפָאק ןופ ךראמ םעד ןעטינשעגסיוא

 ןַאד טָאה ןעמ .היח רעד ןופ דנַאמשרַאפ םעד ןהָא רָאנ ןעטײברַא

 א ךיז טָאה גנולצולּפ .דיסע ןעפרַאש ַא טעּפַאקעגנָא ןעקור ןץפיוא
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 ןעמ טָאה .דיסע םעד ןעשיווּפָארַא ןעמונעג ןוא ןעביוהעגפיוא לעטיפ
 עטייוצ םסָאד ?רהיא טניימ סאוו ,נ .ןעטלַאהענוצ לעסיפ סָאד
 רעּפרעק םעד ןעיירּפַאב וצ טכוזעג ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה לעסיפ
 ,דיסע ןעפרַאש םעד ןופ

 יד טָא ףיוא ,לָאהָאקלַא רעזנוא וצ קירוצ ןהעג רימָאל רעבָא
 ,ןעסקעלפער יד טָא ףיוא ,רעּפרעק ןופ ןעגנוגעוואב עגיליוויירפמוא
 -רַאפ א רהעז לָאהַאקלא רעד טָאה ערעזנוא סרעצישאכ יד םָא ףיוא
 .ןעקנורמעג טרעוו לָאהָאקלא ךס ןייק טינ ןעוו וליפַא ,גנוקריוו עכילברעד

 ןעראוועג רָאלק זיא ןעראוועג רהָאװעג סָאד זיא ןעמ טניז ןוא
 עטריצילּפמָאק ייב ןעטיײברַא סָאװ ,רעטייברַא זַא ,זיא סע גיטכיוו יו |

  ירע םוא ;הקשמ ןעּפָארט ןייק ןעכוזרַאפ טינ וליּפַא ןעלָאז ,ןענישַאמ
 וצ ןעדיימוצסיוא םוא ןוא ןיילַא רעטייברא םעד ןעצישאב וצ סנעטש
 -םייברַא ם'נופ טציא טרעדָאפ ץעזעג סָאד סָאװ ,ץאזרענעדאש ןעלהָאצ
 .רעבעג

 -ּפָא ןעננערטש א ןעכַאמ ןעדָאוװַאז ןוא ןעקירבאפ עסיורג ךס ַא
 סָאװ ,טקארטנַאק םעד ןיא .ןעקנירט וצ טינ רעטיײברַא יד טימ ךַאמ
 א רהעז ןַארַאּפ זיא ,ןעביירשרעטנוא ןעזומ ,.ב .צ ,רעטיײברַא-ןהאב יד
 ןעוו ןוא ,הקשמ ןעּפָארט ןייק ןעכוזרַאפ טינ ןעגעוו טקנוּפ רעגנערטש
 רע טרעװ ,ץעזעג ןעגיזָאד םעד רעביא טרָאד טערט רעטייברא ןַא
 .טנאזטנע דלאב תונעט םוש ןהָא

 האב א טימ תויחש עגנַאל ןייק טינ ןעמ טכַאמ טּפיוהרעביא
 *כינ ןעצנאג ןיא טינ זיא רע ןעוו גוצ םעד טרהיפ רעכלעוו ,רינעשזדניא
 םאוו ,שנעמ רעטנעגילעטניא ןייא ןייק ןענופעג טינ ךיז טעוװו סע .רעט
 ןעגָאזּפָא ן'טימ טכערעג זיא עינַאּפמָאק יד זא ,ןעמיטשנייא טינ טעוו
 ןעשנעמ ליפ ױזַא ןופ ןעבעל סָאד ךָאד טניל טנעה ענייז ןיא לייוו ,םהיא

 | ,םיבורק ערעייז ןופ קילג ן'טימ ןעמַאזוצ !
 ןעליפ םליבָאמָאטױא ליפיוו טכארט א רָאנ טיג ,רעזעל רעביל ,ןוא

 ,דנַאל ןעצנַאג ץ'רעביא ןעגעוו יד ןעקעדאב ןוא ןעסַאנ יד ןָא טציא
 -טָאק רעד טָא רעביא בינעשזניא ןַא ךָאד זיא רעביירטנָא רעדעי ןוא
 ץרָאלק סרעבײרטנָא םעד ןעבָאה זומ עכלעוו ,יירענישַאמ רעטריצילּפ
 ןעדיימראפ וצ םוא ןוא ןערעוו וצ ןעבירטעג גימכיר םוא ץנעגילעטניא
 .גנורעטשוצ ןוא קילגמוא ןיא ןערעוו טרעדיילשעגניירא ןופ

 -נייא םעד רעטנוא ןענייז ןעסקעלפער ס'רעביירטנָא םעד ןעוו ןוא
 יוו ייז ןענייז ,רעיב רעדָא ,ןייוו לעזעלג "ןעגידלושמוא , םעד ןופ םולפ
 -ָאמ רעד ףיוא ןעפורּפָא םינ לענש ױזַא ךיז ןענַאק ןוא טשטעלּפעגוצ
 .טעטראוורעמוא ךילנהעוועג טמוק סָאװ ,רהַאפעג רעלַאטנעמ

 אזַא טינ ךיז טםיג רע ,קירוצ ּפַאכ ןעלענש אזַא טינ ךיז טיג רע
 ױזַא טינ ןענייז ,ןעסקעלפער יד ,רעצישאב ענייז ;ּפָא לעטש ןעלענש
 א םהיא טמענ סע ,טייצ רהעמ עקניסיב ַא םהיא טמענ סע .גיטעט
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 "עג ןיוש טָאה רע .טעּפש וצ ןיוש זיא סָאד ןוא --- ,רעגנעל עדנוקעס
 לזמ ץזייב סָאד ןעמעוו ,ןעטייווצ א רעדָא ןיילַא ךיז רעדַא טע'גרה
 | .ןיירא געוו ןייז ןיא טכארבעג דָארג טָאה

 טנער סָאד טָאה גנורינער יד ,ָאי
 ,ןעלהעצרעד ךייא ייז ןעלעוו ,ןָאשיביהָארּפ ןופ רעננעג יד טגערפ

 .רעבייוו יד רָאנ ןעבָאה ןָאשיביהָארּפ טימ הרצ עצנַאג יד טכַאמעגנָא זַא
 יד ןעכַָארבעג ןוא טעוװעדלאװגעג ןוא טמעראילעג ױזַא ןעבָאה ייז
 יד זיב ,ןענולַאס-רעיב ןיא רעטסנעפ יד טּפַאלקעג ןוא ןעפנארב רעסעפ
  ןעמ ןוא ,ןָאטעג בילדוצ ייז ןוא טנעכעראב ךיז ןעבָאה רעבעגצעזעג
 א ןוא עדנַאש א ךָאד זיא סָאד ןוא .ןָאשיביהָארּפ טרהיפעגנייא טָאה
 סרעטסיולק יד רעביא רשפא ךָאנ ןוא ,רעבייוו יד רעביא זַא ,טָאּפש
 עכלעזא ,יײרעּפַאלקש אזא ןעגנעהפיוא רענעמ עלַא ףיוא ןעמ לָאז ,ךיוא
 - 3 טייהיירפ יד זיא ואוו ,טסייה סָאװ ! סעטנעּפ

 טנָאקעג ןעטלָאװ סרעטסיולק יד טינ ןוא ןעיורפ יד טינ רעבָא
 יד ןעגניווצ ןוא רהָאי טנעזיוט ןיא וליפַא ןָאשיביהָארּפ ןערחיפנייא
 א עטפניקנייא ןענַאילימ ןוא ןענָאילימ ןופ ןעגָאװצּפָא ךיז גנוריגער
 ןעפלָאהעגרעטנוא דלַאװג רעייז טימ ןעבָאה ןעיורפ יד .(זיצקַא) רהָאי
 רעכילטפאשנעסיוו רעד ןיא סערעטניא ןעקראמש א ןעקעוואוצפיוא
 -רע טימ ןעבָאה טלעוו רעצנַאג רעד רעביא רעשרָאפ יד ןוא טלעוו
 רעכַאוש רעזנוא טימ ןעבָאה רימ סָאװ סָאד טָא ןענופעגסיוא גנוניוטש
 .ראפרעד ןעיורפ יד טמוק קנַאד רעסיורג ַא .טרהירעגנָא רָאנ ןעפ

 -ַאדרַאפ ןעפרַאש רהיא טימ טפאשנעפיוו יד רָאנ ,ןעיורפ יד טינ
 ןיא טָאה ,ןעמרָאפ ענייז עלַא ןיא לָאהַאקלַא ןעגעג טּפשמ ןעדנעמ

 רַאפ רבק םעד ןעבָארגעגסױא טרעדנוחרהָאי ןעטצעל םעד ןופ ךשמ
 .עטפניקסיוא יד ןוא .טייהשנעמ רעד ןופ אנוש םענעגרָאבראפ םעד טָא
 םעד ןיא ןעגנורדעגניירא זייווכאלסיב ןעבָאה טפאשנעסיוו רעד ןופ
 ענַארפ יד ןעוו ןוא ,קלָאפ ןופ ןעטנעמעלע ערעסעב יד ןופ ןייזטסואוואב

  ןופ ןעטַאטש 42 ןעבָאה גנומיטשּפָא-סקלָאפ ַא וצ ןעמוקעג ךילדנע זיא

 עצראווש טימ לָאהָאקלַא .רמ ןעפרָאװראפ ןעמַאַאמש עטגינייארַאפ יד

 ןעבָאה ,ךוּפיה םעד טמיטשעג ןעבָאה סָאװ ,ןעטַאאטש 6 יד .סעקלַאג

 ןייא ןעוועג זיא ןעדעי ייב לייוו ,ןעגעגַאד טמיטשעג עלַא טינ ךיוא

 ראפ טמיטשעג אי טָאה סָאװ ,רושטיילסישזדעל רעד ןופ "זיוח,

 | | .ןָאשיביהָארּפ

 סָאד זַא ,יירשעג ן'טימ ,דנַאל ןיא ענינערוב יד טָא םוראוװ רעבָא

  ?ןעקנירט וצ טינ ןעגניווצ וצ טינ טכער ןייק טָאה ץעזעג

 ץלַא ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,עלעקּפוק ןיילק א רָאנ טיירש ,סנעטשרע

 רעד עלַא ןופ רעכעה טיירש ,סנעטייווצ ;הקשמ וצ טיטעּפַא םעד

 -ענק יד ןערַאװעגנָא טָאה רעכלעוו ,טסָארט-הקשמ רעגידרַאלָאד-זָאיליב

 ייז ייב טּפאכ רעגעלטוב-לעשטוָארקאק רעדעי יו ןהעזוצ זומ ןוא גנול

 .הסנרּפ יד סיוא
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 סָאװ ,םירױטקָאד עטפיוקראפ ץלַא ןעריּפמורָאק הרכח יד טָא
 טםימ ןוא סרעלעק יד הקשמ טימ ןָא ןעליפ ייז ןוא ,רעטנוא ןעקמאכ
 ,סרעטיח-ץעזעג עכילרחעמוא הרבח רעד ייב סענעשעק יד סרעננילק
 רעד ןופ ןעהייר יד ןיא סעקשטיר ענעדלָאג ןעסיג ייז .סרעטפערג
 ,םינפוא עגיטכערטרעדינ עלַא ףיוא ייז רַאפ ןעמייברא וצ טםלעוורעטנוא
 הרבח יד טָא ךיז טלעטש גנולדנַאה רעניימעג םוש ןייק רַאפ זַא ןוא
 ןעזייב א ןָאשיביהָארּפ ןעבעג וצ יבַא ,ןייז רעכיז רהיא טנעמ ,ּפָא טינ
 םעד ןיא ייז טימ ןעגניז רעגריב עטכארטאב-נינעוו יד ןוא ; ןעמָאנ
 ,רָאכ ןעגיבלעז

 ,ןובשח ןערָאלק 8 ןעבעגּפָא ךיז ןעשנעמ עטכַארטַאב יד ןעלָאז רעבָא
 ַא ןעכַאמ וצ טכער א אי טָאה גנורינער יד זַא ,ןעבעגוצ ייז ןעלעוו
 ןײלַא ךיז רָאנ םינ טלעטש רעקנירט רעד לייוו ,הקשמ ףיוא טָאבראפ
 ,ןעטַאבראפ ךס ַא טָאה גנוריגער יד .ךיוא םענעי רָאנ ,רהַאּפעג ןיא
 ,טָאבראפ רעד .:יײרעּפַאלקש זיא סָאד זַא ,טינ טיירש רענייק ןוא
 ןעקיש וצ ןערעטלע טגניווצ רעכלעוו ,טייחנעפיוומוא ןעגעג ,.ב .צ
 ,םייח רעד ןיא ייז ןעפרַאד ייז וליפַא ןעוו ,ןײרַא סלוקס יד ןיא רעדניק
 רשפא טלעפעג ,טייברא רעד ייב ןעטלַאהעג ייז ןעטלָאװ ייז ןעוו רעדָא
 העד ַא ןעבָאה ןערעטלע שטָאכ רעבָא ,ןערעטלע עכנַאמ טינ ךיוא
 ןָאמוצנָא ייז טכער סָאד טינ ייז ןעכָאה ךָאד ,רעדניק ערעייז רעביא
 ץנאג רעייז ףיוא ,גנודליב ןהָא ,דנילב ןעזָאלרעביא ייז ןוא ןעדאש
 ןעמענוצנָא ךיז טכער סָאד גנוריגער יד טָאה ָאד טָא ןוא .ןעבעל
 רע .לָאהָאקלַא טימ זיא עגיבלעז סָאד .ןעצישאב סע ,דניק ן'רַאפ
 ןליּפַא ךָאנ ןענייז עכלעוו ,רעדניק יד רָאנ ,ןערעטלע יד רָאנ םינ טדַאש
 ןעצישאב וצ טכער ַא טָאה גנוריגער יד ןוא ; ןערָאװעג ןעריובעג טינ
 ,רוד ןעניטפניקוצ םעד וליּפַא

 -ַארּפ ַא) טָאברַאפ 8 ךיוא זיא (םינ ע'בנג) "בונגת אל, ,רעטייוו
 עמרומ ןיא ןעמ טּפעלש ,טינ םהיא ןעמ טגלָאפ רעמָאט ןוא ,(ןָאשיביה
 ןעצעזעג עלַא יד טָא וצ טניואוועגוצ ױזַא ןענייז רימ רעבָא .ןיירא
 ,(סנַאשיביהָארּפ) ןעצעזעג עדנעריטסיזקע עלַא יד ןופ ךס ַא וצ ןוא
 -אב רימ לייוו ,ןייא ןעמיטש רימ ;טינ רָאג ייז ןעקרעמאב רימ זַא
 ןעדייס ,ןעריטסיזקע טינ ןָאק טפַאשלעזעג עטריזינַאגרַא ןַא זַא ,ןעפיירג
 -נעטשנַא ןַא טימ שנעמ רעד ןוא ,םיללכ עדנעדניב ןַארַאפ ןענייז סע
 ,םינ םהיא ןעלעפעג ייז ןעוו וליפַא ייז טנלָאפ רעטקאראכ ןעניד

 -מוא ןייז ןעקירדוצסיוא טכער סָאד רעדעי טָאה קילבוּפער ַא ןיא
 ףרַאד ללכ םעד הבוטל רעבָא .ץעזעג ןעסיוועג א טימ טייהנעדירפוצ
 ןעטייברא ןוא ןעריטיגַא געמ רע .ןעגלָאפ ץלַא רַאפ רעהירפ םהיא רע
 טפאשלעזעג יד ןעגייצרעביא וצ ןעגנילעג טעוו םהיא זיב ,םהיא ןעגעג
 עכילרהעפעג א ,עיכראנַא זיא ץעזעג 8 ןעכערב רעכָא ; גנוניימ ןייז ןיא
 -טימ ןייז טימ ןָאמ רעמקאראכ רעזייב רעדעי ןָאק ןאד לייוו ,ךאז
 | | ,ליוו רע סָאװ ןעשנעמ

 -- ןעּפיט ןעטרָאס ייווצ רָאנ ןעכערב ץעזעג ס'דנאל םעד ןעכערב |
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 ללכ םעד ןופ חבוט יד ןעניז ןיא טָאה רעכלעוו ,דלעה רעסיורג רעד
 מוט רע עכלעוו ,טָאט ןייז רַאפ הילת רעד ףיוא ןהעג וצ טיירג זיא ןוא
 רעקניניילק רעד זיא ּפיט רעטייווצ רעד .ערעדנַא רַאפ ליּפשייב ַא סלַא
 ןעגעוו הבומ רענענייא ןייז ןופ ץעזעג סָאד טכערב סָאוװ ,טסיאָאגע
 .גנוטכַארַאפ טנידרַאֿפ רע ןוא

 -'טישפנ ץעקנישטיּפ ליפ ױזַא טָא לייוו ראפרעד זַא ,יירשעג רעד
 םָאד ןעמ זומ ץעזענ ןָאשיביהַארּפ םעד ןעכערב ךעלטסיאָאגע יד ,ךעל
 .טיירש רענייק .זיא סָאד שינָאלמוא יוו עקַאמ טזייוו ,ןעפַאשּפָא ץעזעג
 ןעצנאג ץרעביא ןעשנעמ לחָאצ עסיורג ַאזַא לייוו רַאּפרעד זַא ,טינ
 ןעמ ףראד (ןענע'בנג טינ) "בונגת אל, ןופ טָאבראפ םעד ןעכערב דנַאל
 .טלעוו ַא רקפחה ןעזָאל ןוא ןעפַאשּפָא םהיא

 -רָאפער עסַאנ ענידטש'רמולכ יד ןופ יירשעג רעטייווצ רעד ןוא
 סםעד ןָאק ןעמ זא ,טגייצעג טָאה ןָאשיביהָארּפ רהָאי ןהעצ .זַא ,סרעמ/

 יד .טנעמוגרַא רעשלַאפ א ךיוא זיא ,ןערהיפנייא םינ ץעזעג ןעניזָאד
 מָאה סע זַא ,זנוא טלחעצרעד יירעּפַאלקש רעצראווש רעד ןופ עטכישעג
 סָאד ןעפַאשוצּפָא ןעגנולעג זיא סע זיב רהָאי גיצרעפ עצנַאנ ןעמונעג
 טרהיפעגנָא לעדנַאה םעד טָאה ןעמ .ןעפאלקש ןופ ןעלגומשניירא
 ןוא ןענַאמשעג ןיוש זיא טָאבראפ רעד ןעוו םעדכַאנ טייצ עגנַאל א
 .עיצומיטסנָאק רענַאקירעמַא רעד ןופ ךעלטעלב יד טריצאב

 ,ןעסיוו געמ רעיב לעזעלג "ןעגידלושמוא , ן'טימ רעקנירט רעד ,ָאי
 ןערטיכ א גידנעבעג ,ןיירא זלַאה ןיא רעביא סע טרעק רע ןעוו זַא
 ,דנַאל ןופ ץעזעג םעד רָאנ טינ ּפָא רע טראנ ,לעניוא ן'טימ קנואוו
 עילימַאפ ןייז ןופ קילנ ןוא טנוזעג סָאד ןוא טנוזעג םענעגייא ןייז רָאנ
 (=.רעדניק סדניק ןוא רעדניק ענייז ןופ ןוא

 .-בעוטּפיױה קנַאד א טמוק לעקיטרַא ןעזיד וצ לאירעטַאמ םעד ראפ (*
 | : וצ ךיל
 ת. 2. ןזסמ80מ: "4160801"} כי זה ז,ענמגמ 1184: ''4160801 1מ 8 2612110

 40 ז1טנתנהבמ 1014061640/ 4 ז סמ2סט11ע" זכיז. 11018169 , 646.
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 289 טפַאשטריוו עשיטַאמעטסיס

 .11 לעטיפטס

 טפאשטריוו עשיטמַאמעטסוס
 ,ןַאלּפ יסנעשיפע ; 298 ,ז 4 יסנעשיפע סָאװ וצ ; 289 .ז ,גיטיונ םעטסיס ַא
 ,800 .ז ,"טיפ, ןייז זומ ; 297 .ז ,ןַאּפש ַא ןערָאּפשנייײא רָאנ ןעהעז ; 294 .ז

 גיטיונ םעטסיס ַא

 -טעווקעב יילרעלא ןופ ץַאלּפ סָאד עילימאפ רעד ראפ זיא םייה יד
 ןייא ןופ עביל ןופ ןוא גנוצישאב ןופ ,טייקכילדניירפ ןופ ,ןעטייקכיל
 םייה יד זיא רעבָא עטסאבאלאב רעד ראפ .ןעטייווצ םוצ דילגטימ
 יד םרהיפ ָאד םָא .גנוגימפעשַאב רהיא ןופ ץַאלּפ סָאד ךיוא ךָאנ
 .עיסעּפָארּפ עבילגנעלסנעבעל רהיא ןָא יורפ עכילטינשכרוד |

 זיוה ן'טימ ןעבעגוצּפָא ךיז ןעהעז רָאנ טינ יורפ יד ףראד םורַאד
 ןוא לעבעמ ענהעש טימ טריצאב ,טצוּפאב ןהעש ןייז לָאז םע זא ,יוזא
 טנרַאזראפ יז סאוו ,טימרעד ןענעגונגַאב ךיז ןוא ,ןעגנַאהרָאפ עשידָאמ
 ףראד יז רָאנ ,גָאמ א ןעטײצלָאמ יירד יד עילימאפ רעד ראפ טרָאד
 טלעטשעגקעווא לָאז עיסעּפָארּפ רהיא זא ,ןעהעז םייה רהיא ןיא ךָאנ
 ,עיסעּפַארּפ רעניטכיר רערעדנַא רעדעי ןופ הנרדמ רעד ףיוא ןערעוו
 .םעטסיס רעמלעטשעגנייא םוג א ףיוא ךילמענ

 טרהיפעג לָאז טייקשיטַאבעלאב יד ,טייברא רהיא זא ,ןעהעז זומ יז
 גידנעומ ,פאליפאכ ןעטייברא טינ לָאז ןיילא יז זא ,קלָאט א טימ ןערעוו
 ןעמ עכלעוו ,טייברא גידנעוט ;טנאה רעד וצ רעהירפ טמוק םע סָאװ
 ,טייברא יד ןַאמ וצ גידנעלהעפראפ ןוא ,רעטעּפש ראג רשפא תראד
 ןוא טייצ גידנערילרַאפ ,ןפוא אזא ףיוא ,טציא שיגָאל רָאנ טמוק סָאװ
 | .טשינמוא ןוא טסיזמוא הימ

 -עגּפא ןא ןהָא ,םעטסיס א ןהָא ,טייברא עטסַאבַאלַאב א ןעוו
 ,טײקשיטַאבַאלאב רעד ןיא ןעקנוזראפ יז טרעוו ,רעגייטש ןעטלעטש
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 - ןוא .טכאנייב טינ ןוא גָאטיײב םינ ,ןעכירקסיורא טינ רהיא ןופ ןָאק יז
 רעטלעפייווצראפ אזא וצ ןעבעל ןיא הירפ רהעז טמוק יורפ ןייא םינ
 ףױא לוע רערעוװש א רָאנ םינ ,זיא טײקשיטַאבַאלַאב יד זא ,עגאל
 .ודלאה ן'פיוא ןייטש א יו ,עקאט טגיל יז רָאנ ,ּפָאק רהיא

 ןעוו ,ןעבָאה טינ לעביארַאפ ןייק רָאג יורפ אזא ףיוא ןָאק ןעמ ןוא
 יד זא ,טינ סעיינ ןייק זיא םע .ןערהיא ךָאי םעד טָא יוזא טסַאה יז
 ןיא ןערהַאי עלא ערעייז ןעמייברא וצ ןעגנואווצעג ןענעז ןעיורפיזיוה
 סעּפע יוװ ,גנאווצ םעד טָא ןעמכארטאב ייז ןוא ּפַאש ןעשימייח םעד טָא
 טימ ּפָאק םעד עקַאמ ןעגיוב ייז .לאזקיש ןעזייב ם'נופ ליימרוא ןא
 רעטיב ןוא .טינ ייז ןענייז ךילקילג רעבָא ,טייקמאזכראחעג רעשיפאלקש
 טייבראיזיוה יד ןעוו רעבָא .ערקירּפ זיא עכלעוו ,טייברא ןָאט וצ זיא
 -ראפ יז טלָאװ ,קלָאט א טימ ,םעטסיס א טימ ןעראוועג ןַאמעג טלָאװ
 טסאל א םלא ןעגעלעג םינ ראג ןיוש טלָאװ ןוא ןעגינעגראפ טפאש
 .עטסָאבאלאב רעד ףיוא

 רעד וצ ןעראוועג םכיילגראפ רעמיא זיא יורפ רעד ןופ ענַאל יד
 יד ףראד ,תמא ץקַאמ זיא סָאד בוא ןוא .רעטייברא םעד ןופ .עגאל
 ןיא ןעבעל סָאד .רענייז ןָאטכָאנ גנוניטפעשַאב רהיא ןיא .יורפ
 -ייברא יד ראפ גנופאלקשראפ א ןעוועג לָאמַא ךיוא זיא ןעקירבאפ יד
 זיא ,גנוגעוואב ןַאינוי יד ןעבױהעגנָא ךיז טָאה סע טניז רעבָא .רעט
 אב וצ ןעבױהעגנָא ןעבָאה רעמייברא יד .שרעדנא ראג ןעראוועג
 טנעה ענעגייא ערעייז זיא סע טגיל דארג ןעסיוועג א זיב זא ,ןעפיירג
 -ַָאה ייז .עגאל רעייז ןופ םייקניטכעלש קיטש סיורג א ןעמארוצקעווא
 וצ תוחוכ עלַא טימ ןעבױהעגנָא ןעבָאה ןוא טריזינַאגרָא ךיז ןעכ
 ןעגנוגנידאב ערעסעב ןוא ןעדנומש םטייברא ערענעלק וצ ןעבערטש
 ,רעטייברא םלא ענאל רעייז ןוא ללכב

 לאעדיא רעד טָא ןוא לאעדיא רעייז ןעראוועג זיא גנורעמכיילרַאפ
 טכיֵל ןופ ןעלהארטש ,םייקכילהערפ ןעפראוואוצניירא ןעכיױהעגנָא טָאה
 -ראפ א וצ גנובערטש רעד טָא טימ .,ןעבעל טרעטסניפראפ רעייז ןיא
 "אלאב םעד ןעגנואווצעג זייווכעלסיב רעטייברא יד ןעבָאה גנורעסעב
 ןערהיפנייא :םייברא רעד ייב ןעדנעטשמוא יד ןערעדנעוצמוא סָאב
 עכלעוו ,ןענישַאמ ערעסעב ,ןעקירבאפ עשיראטינאס רהעמ ,ערענייר
 וו .זא .א טפארק ןעשנעמ ןערָאּפשראפ ןענַאק

 -עג טָאה רע ;ןענואוועג ךס א ןופרעד טָאה רעטייברא רעד ןוא
 ןענעייל וצ ,ןעבעל סָאד ןעסינעג וצ ,ןעהור וצ טייצ עיירפ רהעמ ןעגארק
 רעד טָא ןוא .ןיילא ךיז וצ טקעּפסער רהעמ ןוא ,ךיז ןעלקיווטנע ןוא
 ןערעטש רעגיטכיל א יוװ ,טנייש ןוא ןעגיוא ענייז ראפ טהעמש לאעדיא
 רעטייוו ןוא רעטייוו ןהעג וצ םהיא טפור ןוא ,םהיא וצ טקניוװ ןוא
 לאעדיא ןעגיזָאד םעד בילוצ טָא ןוא .גנורעסעבראפ ןופ געוו ן'פיוא
 ןוא ,ןעראוועג טרעסעבראפ טומ ןייז ןוא טסייג ם'רעטייברא םעד זיא
 .ךילריטַאנ ךיוא עגאל עשימָאנָאקע ןייז

 -עג עגיבלעז סָאד ןָאק עטסָאבַאלאב רעטעווערָאהראפ רעד טימ



 יא

 201 טמַאשטריוו עשיטַאמעטסיס

 ,עטרעיורטראפ א טגיל יז רעכלעוו רעטנוא ,יירעפאלקש רהיא .ןעהעש
 ךיוא רהיא ןופ טלָאװ ,עטרעטלעראפ הירפ וצ א ,עטרעטַאמעגסיוא ןָא-
 א סעּפע ןענאטשעג ךיוא טלָאװ טנָאזירָאה רהיא ףיוא ןעוו ,רעטנורא
 םָאד ;רהיא וצ ןעקנואוועג ןוא ןערעמש רענידנעלארטש ,רעגיטכיל
 לאץעדיא ןא םעּפע המשנ רעד ןיא טאהעג ךיוא טלָאװ יז ןעוו ,טסייה
 מימ ,תוחוכ ערהיא עלא טימ טבערטשעג גידנעטש טלָאוװ יז ןעכלעוו וצ
 .ןעמייקגיהעפ ערחיא עלַא

 ,טייברא רענגינעוו : ןייז טפראדעג טלָאװ "לאעדיא , רעד טָא ןוא
 ,ענענוטעגנא ןא ןייז וצ ףיוא םייצ עהור רהעמ ,ןעדנוטש עיירפ רהעמ
 ,ןיירא קראּפ ןיא ןעהעג גָאט ןעדעי ןָאק עכלעוו ,עמאד עטצוּפראפ
 -ראפ רעדָא ,ןיירא רעמאעט א ןיא ,גניטימ א וצ ןעהעג ,טסאג וצ ןעהעג
 .ךוב ןעטנאסערעטניא ןא רעביא ןעדנוטש עדענקיצטנע רָאּפ א ןעגנערב

 םעטסיס א ןערחיפוצנייַא טסייה לאעדיא םעד וצ ןעבערטש רעבָא
 ןעטלעטשענּפא ןא טול רָאנ ןעטייברא ,טייקשיטַאבאלאב רעד ןיא
 ,טסייה סָאד .יסנעשיפע ןופ ןעּפיצנירּפ יד טיול רָאנ ןוא ,רעגיימש
 ןא טרָאד ,טירש ןעגירעביא ןא ָאד ןערָאּפשראפ וצ ןעכוז גידנעטש
 ןוא ָאד טונימ רָאּפ א ןעניוועג וצ םוא ,טנאה רעד טימ ךאמ ןעגירביא
 | .טרָאד טונימ רַאּפ א

 -וצּפָארא ןעבױהעגנָא ןעבָאה רעטייברא עטמריזינאגרָא יד טניז ןופ
 םיטאבעלאב יד ןעבָאה יירעפאלקש רעייז ןופ ןעדנוטש עיירפ ןעּפַאכ
 -רַאפ יד ןוא ןעלָאז רעטייברא יד זא ,ןעלמימ ןעכוז ןעבױהנָא טזומעג
 ןעגעלפ ייז יו ,טייברא ליפ יוזא ייז ראפ ןַאטּפָא ןעדנוטש עמצריק
 רעיינ רעד ןוא .יירעפאלקש רעגידרעהירפ רעד רעטנוא ןָאטפיוא)
 יד ןוא ,טלעוו רעד זיא ןעראוועג ןעריובעג זיא יסנעשיפע ןופ קנאדעג
 ..םעד טימ ןעצונאב ןעבױהנָא ךיוא ךיז זומ יורפ
 -יימ רימ סָאװ ןעכאמ וצ רָאלק יונעג ןעכוז רימ ןעלעוו טא רעבָא =-
 יד ןיא קנאדעג יסנעשיפע םעד טָא ןערהיפוצנייא םוא .םימרעד ןענ
 ,ןערינישזניא יסנעשיפע ןעגנודעג םיטַאבַאלַאב יד ןעבָאה ןעקירבאפ
 ךיז ןוא ןעקירבאפ יד ןיא ןעמוק וצ ןעוועג זיא סע עבאנפיוא סעמעוו
 יוזא םָא ןוא .ןָא טהעג טייברא יד יו ,ןעטכארטאב ןוא ןעצעזקעווא
 ןוא טייצ ןערָאּפשראפ ןָאק ןעמ ואוו ,ןהעזעגנייַא יז ןעבָאה ,גידנעציז
 יו רעגיימש רעדנא ןא טכארטענוצ לָאמ עלא םורַאד ןעבָאה ןוא ,הימ
 ,טנאה .רעד טימ ךאמ ןעדעי ןערעלענשראפ וצ יוז ,ןערעטכיילראפ וצ
 סָאבאלַאב רעד םוא ,רעמייברא יד ןופ רעּפרעק ן'טימ גנונעוואב .עדעי

 הב | .חבומ א ןעגירקסיורא ןופרעד ןענַאק לָאז
 יטנעשיפע יד טָא ןעבָאה ,(*זנוא טלהעצרעד קירעדערפ .םרמ יו |

 מייברא יד טכארטַאב ןוא טצעזענקעווא לאפ ןייא ןיא ךיז ןערעינעשזניא
 ןעבענ טגיל ,זיא רעגיימש רעד יו  .ליּפשייב םוצ ,סרעחעלקירב ןופ
 ךיז טניוב רע ןוא לעגיצ ןעפיוה א ןעפראוועגנא רעחעלקירב ןעדעי
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 + טּפאלק ,םורַא םחיא טקוק רע ;לעניצ א ןעביוהוצפיוא ןָא לָאמ רעדעי
 רע ןָאק ,גידנעטייברא ױזַא טָא ןוא ,קעווא םהיא טגעל ןוא םורא םהיא
 | | / .העש א לעגיצ 120 ןעגעל

 ןענעז ,םהיא גידנעטכארטַאב ,ןערינעשזניא יסנעשיפע יד רעבָא =-
 -רעק ןייז ןייא לָאמ עלא טגיוב ןַאמ רעד ;סולש םעד טָא וצ ןעמוקעג
 ,ןעגָאז רימָאל ,טגעוו רעּפרעק ןייז .סיוא קירוצ םהיא טכיילג ןוא ,רעפ
 190 ןופ ךאז א ןעביוהוצפיורא ןוא ןעזָאלוצּפארא ףיוא ונ .טנופ 0
 יוזא ןוא ליפ יוזא ןערילראפ טפראדעג ןישַאמ עווָארַאּפ א טלָאװ ,טנופ
 ןוא ,ןעליוק להָאצ עסיוועג א טרהעצראפ ץרַאּפ יד טָא ;עראּפ ליפ
 .ןעליוק ךס א קעװַא טהעג ,גָאט ַא לָאמ ךס א סָאד ןָאט וצ ףיוא

 ךיז גידנענױבנָא -- רעּפרעק ןייז -- ןיׂשאמ סרעהעלקירב םעד
 טרילראפ ,גָאמ ַא לָאמ ליפ יוזא ךיז גידנעביוהפיוא ןוא לעגיצ ץ'כָאנ
 ןעטפערק טימ ןוא .ןעטפערק ענייז ןופ .ה .ד ,עראּפ ןייז ןופ ךס ַא ךיוא
 זיא ,ךַאז ןייא ףיױא ייז ןעמ טרילראפ .עטכישעג עטכעלש א זיא
 סָאבַאלאב רעד יו יוזא ןוא ,,ערעדנא ןא ןָאט וצ סאוו טימ ָאטינ ןיוש
 ראפ זיא ָאט ,ענייז ןעטפערק יד טָא טפיוקעגּפא רעטייברא םייב טַאה
 סָאװ ףיוא ,ןעדנעוושראפ טינ ייז לָאז רעטייברא רעד זא ,טוג םהיא
 ,הבוטל סאבאלאב םעד רהעמ ץלא ןעכיורבעג ייז רָאנ ,טינ ףראד ןעמ
 .ןָאמעגפױא ןעבָאה ןערינעשזניא יסנעשיפע יד סָאװ עשז טרעה ָאט

 -םיוא ףיוא רעטייברא רַאּפ א טצעזעגקעווא סנעטשרע ןעבָאה ייז
 ,ךעלעגעוו ןיא ןעגעלסיוא ייז ןוא לעגיצ עכיילג ,עטוג רָאנ ןעביילקוצ
 -ייז ךעלעגעוו יד .רעהעלקירב ןעדעי וצ טּפוטשענוצ טָאה ןעמ עכלעוו
 -וצנָא ךיז טרָאּפשראפ טָאה רעטייברא רעד זא ,ךיוה יוזא ןעוועג ןענ
 -םורא ןוא ןעמכארטאב ןופ טייצ יד טרָאּפשראפ ךילריטאנ טָאה ,ןעגיוב
 טנעקעג טָאה רע זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא לעגיצ םעד ןעּפאלק
 ץ'ראפ סניוועג רעפיורג א -- .120 יד טָאטשנא העש א לעגיצ 880 ןענעל
 יסנעשיפע טסייה טייברא ענידווערָאּפש אזא .רעבעג-טייברא
 ךילריטַאנ ןערעוו יסנעשיפע ןופ ןעקנאדעג יד וצ .(טייקש'הירב)
 ןוא .ןעטפערק ןערָאּפשראפ וצ ידכ ,ןענישַאמ ,סעקיירעכַאמ טסאּפעגוצ
 עקַאט טסייה גייצעג עטרעסעבראפ זא ,ןיוש ךָאד טהעטשראפ רעדעי
 .ןעטפערק ןיא ןוא טייצ ןיא סניוועג רעסיורג ַא ןוא םייברא ערעלענש

 קירבאפ א ןיא .יסנעשיפע ןופ ליּפשיײיב א ךָאנ זיא טָא רעבָא
 ןעגעלפ ייז .ןיירא ךעלטסעק עניילק ןיא ןעליּפ ןעקאּפ ךעלדיימ ןעגעלפ
 ןוא ,ןיירא עלעטסעק א ןיא ןעליּפ טרעדנוה וצ ןעלהעצּפָא ןעפראד
 טרָאד ןוא רהעמ ןעוועג זיא ָאד : ןערעלחעפ ןעפערט ןעגעלפ ךילריטַאנ
 .סעדעי ןעליפוצנָא טונימ א ןעמונעג טָאה סע ןוא .טלהעפעג טָאה
 מָאה עכלעוו ,ןישאמ א טרהיפעגנייא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא ,עלעטסעק
 -כיר יד רָאנ ךעלעטסעק יד ןיא ןעפראוועג עקיירעכאמ רעסיוועג א טימ
 םונימ ןייא ןיא זא ,לענש יוזא ןָאמעג סע טָאה ןוא ,ןעליּפ להָאצ עניט
 ןיוש ךיז ןעמ ןָאק ,גיצנאווצ רָאנ ,עלעדיּפ ןייא טינ טליפעגנָא יז טָאה
 .טכארבעג טָאה סָאד סָאבַאלַאב ן'ראפ סניוועג רעסָאװ ,ןעלעטשרַאפ
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 ןעדנוטש ןחעצ עגיבלעז יד טייברא לעדיימ סָאד ןעוו ,ךילריטַאנ
 .ןיילא סָאבאלאב ן'ראפ רָאנ לייוורעד סניוועג רעד זיא ,רעהירפ יו
 ןעניוועג וצ ךיוא רעטייברא עטריזינַאגרָא יד ןעכוז זייווכעלכיב רעבָא
 .גָאט-סטייברא םעד ןערענעלקראפ וצ ןעכוז ןוא יסנעשיפע רעד טָא ןופ
 ,ָאד .עגאל אזא טינ ךָאד טריטסיזקע ,ּפאש ןעשימייה םעד ןיא רעבָא
 עקַאט סָאד יז טניוועג ןעטפערק ןיא ןוא טייצ ןיא טניוועג יורפ יד ןעוו
 סעטסַאבַאלַאב עטנעגילעטניא יד עקַאט ןעכוז םוראד טָא ןוא  .ןיילא
 ,ךילגעמ טייוו יו ,גידנעפיוקנייא ,טייברא רעד ייב טנעשיפע ןערעוו וצ
 ,סרעסעמ ערעפראש ,ערעסעב ,ּפעט ערעסעב ,ןעגייצעג עטרעסעבראפ יד
 סָאד ואוו ,ּפעט יד ,סעקיירעכאמ עשירטקעלע עטסעיינ יד .וו .זַא .א
 ,רעלענש לָאמ עכילטע עקַאט םוראד ןוא ,ערַאּפ ףיוא ךיז טכָאק ןעסע
 ןעכַאק ראפ פעט ערעווש יד ןעפיוק ייז .ןפוא ןעכילנהעוועג ץפיוא יו
 סָאד ואוו ,("סרעקוק סעלרעייפ ,) רעייפ ןחָא סנעוויוא יד ,רעסאוו ןהָא
 .וו .זא .א סיוא םינ טהיז ,טנערבראפ טינ טרעוו ,ןיילא ךיז טכַאק ןעסע
 ןיא םירש רעגיטסיזמוא ןייק זא ,גנונדרא אזא ןערהיפוצנייא ןעהעז ןוא
 -מורא ףיוא טייצ טונימ ןייק ןוא ,ןערעוו טכאמעג ןעפראד טינ לָאז זיוה
 ץלא זַא ,ןעהעז ייז ;ץעווינ ןיא ןהעג טינ לָאז ןעכַאז עגיטיונ יד ןעכוזוצ
 ןייז ןעבָאה לָאז לעציּפ סעדעי ןוא סיוארָאפ טנעכערעגסיוא ןייז לָאז
 וצ טינ סעגראפ ןוא ,סע םהענ ןוא וצ העג טָא -- ץאלּפ טלעטשץגּפָא
 .ץאלּפ ןעניבלעז םוצ קירוצ סע ןעגנערב

 ? יסנעשיפע סָאװ וצ |
 ןָאמ עטסָאבאלאּב יד זומ רהָאי ךָאנ רהָאי ןוא ,גָאט ךָאנ גָאט ןעוו

 .רהיא ןיא טינ סערעטניא םוש ןייק יז טלהיפ ,טייבראיזיוה עגיבלעז יד
 ךיוא םהיא טנידנע ןוא םזאיזוטנע םוש ןהָא ,גָאט םעד ןָא טכיוה יז
 ןיירא םעב ןיא ןהענ וצ טייצ רעד ףיוא םיוק ךיז טראוורעד יז .יוזא
 .לָאמא ךָאנ לעדער סָאד ןעהערד ןעבױהנָא ןעגרָאמ ןענָאק וצ םוא

 רעבָא ,ןוז וצ ןוז ןופ טייברא ןאמ רעד, :טגָאז לעטרעוו טלא ןא
 ןענייז ןעיורפ עגילָאמַא יד ."ןָאטענּפא עינ זיא טייברא םיורפ רעד
 - -- ןעיורפ עטנעגילעטניא עיינ יד רעבָא ,םעד ףיוא ןענַאטשַאב רשפא
 עטלא יד ןופ סולשאב םעד טָא ןעגעג ךיז ןעוועטנוב ייז .טינ ןיוש
 ,גָאט-סטייברא ןערעצריק א ןערהיפוצנייא ןעבערטש ןוא ,ןעטייצ
 -ורמסניא ערעסעב ,עיינ יד טימ ךילגעמ ןערעוו עקַאט ןָאק רעכלעוו
 ןוא ,םיורא רהעמ ןוא רחעמ ץלא ןעמוק סאוו ,טייברא רעד וצ ןעטנעמ
 .יסנעשיפע רעניימעגלא ןופ קנאדעג םעד טימ

 רעגייזא ייווצ ייב זא ,ךיז ייב טסעפ מסילשאב יורפ יד ןעוו ןוא
 רעד ףיוא רעדניק יד טימ םיורא ,יירעפאלקש רעד ןופ םיורא יז זומ
 ךיז לָאז טלעוו יד ןעוו וליפא ,רעקרעק ןופ םיורא ,םפול רעיירפ ,רעשירפ
 -כרוד יד םוראוו ,ןעלעטשוצראפ רעווש ראג ךיז זיא ,ןערהעקרעביא
 | .ןעזייוואב טינ סָאד ןָאק יורפ עכילטינש

 ןעסיורג םעד טָא רָאנ טגירק יז ןעוו ,ןעזײװַאב סָאד ןָאק יז ,אי
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 ןץרעטנוא ןעניל וצ ןערעחוצפיוא ,ףאלקש א ןייז וצ ןערעחוצפיוא שנואוו
 -אב ךיז רעטנוא ןיוש טָאה עכלעוו ,טייקשימאבאלאב רעד ןופ קורד
 -לעזעג םעד ןופ ייז גידנעּפאכסיורא ,ןעיורפ ןעיימרא עצנאג ןעבָארג
 להיפענ ןעכילריטאנ םעד ייז ןופ גידנעמהענוצ ,רהעקראפ ןעכילטפַאש
 עכילסעה יד ייז ןיא גידנעפאשַאב ,סערגָארּפ ןופ גנאג םעד טימ ןהעג וצ
 | טסייג םעד קעווא טעטיוט סָאװ ,טייקגיטליגכיילג

 רהיא ראפ טלָאוװ יז ןעוו ,ןעזייוואב טנַאקעג סָאד טלָאװ יורפ יד ,ָאי
 וומ ןעמ ןעכלעוו וצ ,לאעדיא ןא ןופ דימת רנ םעד ןעדנוצעגנא המשנ
 רעגייזא ייווצ :ןעבערטש ןערעהפיוא טינ ןוא ...ןעבערטש ...ןעבערטש
 טיג ןעמ ןעוו ,בעקס א ןעמ זיא רעגייזא ייווצ ייב !ףוס א ןעמהענ זומ
 לָאז .טייקשימאבאלאב רעד בילוצ טנאה רעד טימ ךאמ ןענירעביא ןא
 ןעבעל םעד ןופ ףראד ןעמ !לעווייט םוצ ןהעג טייקשיטאבאלאב יד
 טָאה דנענוי ןייא רָאנ ;ןעמ טָאה ןעבעל ןייא רָאנ ,טכארט א ןעבעג

 ןיוש .זיא רעמעּפש ; רעטעּפש ףיוא ןעגײלּפָא טינ ןעמ ןָאק ןעבעל ;ןעמ
 ןעכלעוו ראפ ,רעטעּפש רעד טָא זיא ןעשנעמ ליפ ייב !טעּפש וצ רשפא
 ןוא ,ןעמוקעג טינ לָאמ ןייק רָאנ "טציא , םעד ןעוועג בירקמ ןעבָאה ייז
 - ,ןעבילבעג טרעיורמראפ ןוא ,טרעמלעקראפ ןוא ,טרעטלעראפ ןענייז ייז
 -טנע וצ ךיז גידנעגָאלשרעד טינ ,שנואוו רעייז וצ גידנעכיירגרעד טינ
 ןעטסראבצעש םעד טָא -- גנודליב וצ ךיז גידנעגָאלשרעד טינ ,גנולקיוו
 ,תורצוא ץלא ןופ

 -ייברא קירבאפ ם'נופ עדנע יד ןייז ךָאנ לָאמא טעוו רענייזא ייווצ
 ןיוש םהיא ףראד עטסָאבַאלַאב עשימייח יד רעבא ,ךיוא גָאט ס'רעט
 עג ןופרעד ןעלעוו רעדניק יד יא ,יז יא ןוא ,טנייה עקַאט ןערהיפנייא
 סָאװ ,יסנעשיפע טימ טייברא יד ,טייברא עטגנערטשעגנייא יד .ןעניוו
 ,ןעטָאש טינ ראג רהיא טעוו ,ןערהיפנייא םעד טםָא בילוצ ףראד יורפ יד
 ףעניװעג טעוו טנוזעג רהיא .סיורג ןייז טעוװ סניוועג רהיא רעבָא
 ערעסעב א ראפ סאוו ןוא ןערעוו טקרַאמשעג ןעלעוו ןעוורענ ערהיא
 עט'רבח סנעבעל עטנַאסערעטניא רהעמ ,ערעסעב א ערעסָאװ ,עמַאמ
 | .ןהעמשראפ טכייל ןיוש ןעמ ןַאק ,ןערעוו טעוו יז ןאמ ן'ראפ

 ,עטכאפנייאראפ : ןערעוו אזלא זומ יורפ-זיוה רעד ןופ לאעדיא רעד |
 םע יוװ ,יוזא טָא ןהעננא טינ רָאט עכלעוו ,גנורהיפ-זיוה עטרעסעבראפ
 טימ ,ּפָאק טימ ןערעוו טרהיפעג זומ רָאנ ,עלעילאּפ עילעיל ,ךיז טכַאמ
 ףיוא ןערעוו וצ יירפ ןופ לאעדיא םעד ךילגעמ טכאמ רעכלעוו ,ןאלּפ א
 .סקעז םורא זיב ייווצ ןופ -- גָאט א ןעדנומש רַאּפ א

  ןאלּפ יסנעשיפע

 ,םעד ןיא ןהעטשאב ףראד גנורהיפיזיוה ןופ רעגיימש רעטמסעב רעד 0
 ,םייברא עטמלעטשעגּפָא ןייז ןעבָאה לָאז ךָאו רעד ןיא גָאמ רעדעי זא
 עטלעטשעגּפא רעייז ןעבָאה ןעלָאז גָאט ןעדעי ןופ ןעטייברא יד ןוא
 -ץנלא ןיא רעבאה ,םאנסיוא ןא ןעכאמ לָאמא עקַאט זומ ןעמ .עדנומש



 רעאושפי

 | 296 טפַאשטריו עשיטַאמעטסיס

 ןעמייברא עלא ןופ לעמטעצ א טכאמ ןעמ ןוא קעווא ךיז טצעז ןעמ
 מָא .געט ענעדיישראפ יד ףיוא ייז םלעטשוצ ןעמ ןוא ךָאװ רעד ןופ
 רעטסנעפ ; גָאטסניד -- ןעסערּפ ;גָאטנָאמ -- ןעשַאוו :;ליּפשיײיב םוצ
 סעפאש ,ןעצוּפ רעבליז יו ,ןעטייברא .,וו .זא ןוא ךָאוװמימ -- ןעשיוו
 ןיוש ייז ףראד ןעמ ןעוו ָאט .ךאוו עדעי טינ ךָאד ןעמ טוט ןעגינייר
 ןופ ןעשיוו סָאד ךָאו רעגיזָאד רעד ןיא םיורא ןעמ טזָאל ,ןָאט ָאי
 ףראד זיוה סעדעי .טייברא עטלעטשענּפא רעדנא ןַא רעדָא ,רעטסנעפ
 .ןייז זומ רעגייטש ַא רעבָא ,רענייטש ןייז וצ ןעטַאּפוצ ,ךילריטַאנ ,ךיז

 עלא ןערירטנעצנַאק וצ ןהעז עטסָאבַאלַאב יד ףראד טציא ,ונ
 ךָאנ זיא יז ןעוו ,ןעדנומש עגידנעגרָאמהירפ יד ןיא גָאט ןופ ןעטייברא
 עלא טעמכ ייב טמוק .ב .צ ערעשמעוו ןעכָאק סָאד .קרַאמש ןוא שירפ
 -ץנםיוא יוזא ןיוש ןענייז ייז ןעוו ,ןעדנומש עגיזָאד יד ןיא סיוא ןעיורפ
 .סיפ יד ףיוא םורַא םיוק ןיוש ןעהעג ייז זא ןעּפוטמורַא ם'נופ טרעטַאמ
 -ורּפעגסױא טוג ַא זיא סָאד .חירפ רעד ןיא ןעמ ףראד ןעכָאק רעכָא
 -םעב סָאד סָאװ טייצ ןיא .סעקרענאקירעמא יד ייב ןאלּפ רעטריב
 יד וצ לעטש א ןעמ טוט ,רעטסנעפ יד ףיוא ךיז טרעטפול טנאוועג
 יז רעבָא ,גיוא ם'יורפ רעד רעטנוא עקאט ךיז ייז ןעכָאק ;ךעלּפעט
 לייוורעד ןָאק יז .ןעוויוא ץרעביא ןעגנעה רהיא ןהָא ,ןיילא ךיז ןעכַאק
 ןופ שעוו ךעלקיטש עכילמע יד ןעגנעהסיורא ,דניק סָאד ןעדָאבסױא
 לעמעצ םענעבירשעגסיוא םעד טיול ןעטייברא עגירעביא יד ןָאט ,דניק
 ןופ ןעמוק רעדניק יד ןעוו ןוא ,שיט םוצ ןעטיירג ,ןעמַארוצ ;גָאט ןופ
 ךיז טצעז עמאמ יד ןוא גיטראפ טלעטשענסיוא ץלא ןיוש טהעטש ,לוקס
 ,ךיוא םעטָא םעד לייוורעד ןעּפאכרעביא עקַאט ןוא ,ןעפע קעווא ייז טימ

 ןעגרָאמ יד טָא ןיא ןָאטעגּפָא טייברא ם'גָאט םעד טימ טציא ןוא
 ףיז טנעל ןוא (28 לעטיּפַאק) רעישעג סָאד ףיונוצ יז טנעל ,ןעדנוטש
 טהעטש יז רעכלעוו ןופ ,אטסעיס יד ןעמהענ וצ ףיוא העש א ףיוא קעווא
 -מורא גיטראפ ,ןעגיוא עניטכיל ,עכילחערפ טימ ,עטהחורעגסיוא ןא ףיוא
 ןעמהענעגנַא םעד ןעבױהנָא ןוא דניק סָאד ןָאטנָא ןוא ךיז ןעשאוווצ
 . .ליוו יז ואוו רעדָא ,קראּפ ןיא ןעחעג וצ ךילמענ ,גָאט ןופ קלח

 רָאנ טינ ,ןייז זומ טייקשיטַאבאלאב יד ןערהיפ וצ יוזא םוא רעבָא
 עטמלעטשענּפא ערעייז ןיא ןעטייברא יד ןופ לעטעצ ןעבירשעגסיוא ןא
 ןעכָאק וצ סָאװ ,לעטעצ א ןייז ךָאנ זומ סע רָאנ ,ןעדנוטש ןוא געט
 ,ןעסיוו יז לָאז ,ןעטכענ קוק ןייא טימ זא יוזא ,שדוח ןיא גָאט ןעדעי
 ,טנעטשרע ,ןעמוקסיוא טינ לָאז סע זא ,ןעגרָאמ ףיוא ןעטיירגוצנָא סָאװ
 "? טנייה טעּפע ןעמ טכָאק סָאװ ,ונ, :ןעגערפ ץלַא ךיז ןוא ןהעגוצמורַא
 ליוו יז סָאװ ,סָאד זא ,ןעניפעגסיוא דלאב רשפא ךָאנ ,סנעטייווצ ,ןוא
 יא סָאד .ןעפיוקנייא ןעפיול טשרע ףראד יז ןוא ,ראג טלהעפ ,ןעכָאק
 ראג ןעטפערק ןוא טייצ טרילראפ ןעמ .טינ יסנעשיפע ןייק רָאג
 | | - .טסיזמוא

 ךַאנ ןעזומ ןעטײצלָאמ ןופ לעטעצ ןעטײרגעגנָא םעד ץוח א ןוא =
 ןטייברא יד זא ,ללכב ףראד ןעמ סאוו ,ןעכאז עלא טנאח רעד וצ ןייז
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 וצ יסנעשיפע קיטש סיורג א רחעז זיא סע .טרימשעג יװ ,ןהעג לָאז
 ,ךעלּפיײרג ,ךעלבעב יילרעלא טימ סעיָאלס ענרעזעלג עייר א ןעטלאה
 ,ןעמ טהעזרעד קוק ןייא טימ .וו .זא .א ןעצריוועג ,ץלאז ,להעמ ,רעקוצ
 גיצניינ ןוא ףניפ ןיא ןערעטשינ וצ גידנערָאּפשראפ ,ףראד ןעמ סָאװ
 ךָאנ רשפא ןוא ןעטונימ ענעדלָאג עכילטע ןערילראפ ןוא ךעלצימראקש
 ןיא טייקנייר רעד טא טימ עקַאט ןעמ טוט ,םעד ץוח א ןוא .רהעמ
 ןענַאק עטסאבאלאב אזא ייב ...שיקרעט ףיוא סעשטורקַאק יד ּפָא עפאש
 זיוה רהיא טימ ּפָא ךיז ןענעגעזעג ייז ןוא ,ןעגירק םינ הנויח ןייק ייז
 .לענש ץנאג

 קוק א ןעמ טיג ,טכאנ וצ תבש ,ןעגָאז רימָאל ,ךאוו א לָאמ ןייא |
 ,עלעכיב ןיא טביירשראפ ןעמ ,סעיָאלס יד ןיא טלהעפ סע סָאװ ,רעביא
 ,ּפָארא טקיש ןעמ ןוא טנאה רעד וצ טנאוו רעד ףיוא טננעה סעכלעוו
 ןעגנערטש ן'טימ ,רעסָארג םוצ ,ּפארא ןיילא סע טגָארמ ןעמ רעדָא
 ןוא .ןיירא זיוה ןיא ןערעוו טכארבעג סָאד זומ ןעגרָאמ זא ,להעפַאב
 -רַאפ זיא ןעמ ןעוו עמאס זא ,ןעפערט טינ ןיוש ןָאק גנונדרא אזא ייב

 ,ץלאז ךָאנ םודנעּפיםודנעה ןעפיול ןעמ ףראד ,טײברַא טימ ןעפראוו
 ןָאק ןעכאז ערעדנא ןוא שיילפ ן'טימ ,ונ .גנירמיצ לעסיבא ךָאנ רעדָא
 רעטמרעדנוה ןוא ,טנייה ףיוא ןעמכענ ןָאט טכארט א יוזא ךיוא ךָאד ןעמ
 .טימרעד ךיז ןעמ טרָאּפשראפ הימ ןוא שפנ תמגע ,טירש

 -כָאנ רעדיוו עטסָאבַאלאב יד ףראד טציא .קעווא סנייא זיא סָאד
 טלעטש .קירבאפ רעדָא ,ּפאש יסנעשיפע םעד ןיא רעמייברא םעד ןָאט
 עלֿא ףראד ןוא טייברא ןוא טהעטש רעטייברא רעד ןעוו זא ,ראפ ךייא
 ןופ סיורא ףרָאװ א .ּפָאק ןהָא ,טיג רע עכלעוו ,נייצעג ענייז ןעכוז לָאמ
 !ןעריולראפ יוזא רע טלָאװ הימ ליפיוו ןוא טייצ ליפיוו .טנאה רעד
 סעדעי זא ,ןייא .יוזא ןיוש ןערהיפ ןערינעשזניא יסנעשיפע יד ,ןיינ רעבָא
 -לעטשעגּפא ןייז ןיא ןעגיל ךיז זומ ,טַאטשרַאװ םורא גייצעג לעקיטש
 זא ,לעקישטאה ןעטלעטשענּפא ןייז ףיוא ןעננעה רעדָא ,עלעטסעק ןעט
 ךיז טניול ןיילא רעטייברא םעד ןוא .שינעכוז ןייק ןייז טינ לָאז סע
 רָאנ טינ טהעטש םהיא רעביא לייוו ,גנונדרא יד טָא ןעטיהוצּפָא עקַאט
 -ָאלראפ רהעמ סָאװ :רעגנוה ןופ שטייב יד רָאנ ,ניוא ס'נאמרָאּפ םעד
 ,םטלהָאצעג רענינעוו ץלא ןוא ,ןָאטעגפיוא רענינייוו ץלא ,טייצ ןער

 לייוו ,עגנערטש אזא דָארנג רשפא זיא שטייב סעטסָאבַאלַאב רעד

 ץעכלעוו ,טייצ יד יז טרילרַאפ ,טסיזמוא ןעדנוטש ערהיא טרילראפ יז ןעוו
 א טרעוו יז ןוא ,ןעבעל רהיא ןיא טייקכילמהענעגנא ןיירא טננערב
 םוראד טָא ןוא .זדלאה ן'פיוא ךָאי ַא טימ ,ףאלקש רעטעווערָאהראפ
 ,לעציּפ םעדעי זא ,יוזא טנעדראעננייא ןייז טייקשיטאבאלאב יד ףראד
 ןעגנאגענוצ : ץאלּפ ןייז ןעבָאה ךיז לָאז טייברא רעד וצ נייצענ רעדעי
 | ..ןעמונעג ןוא

 םיורג טגנערב סאוו ,יסנעשיפע ןופ קנאדעג א ךָאנ טמוק ָאד רעבָא
 : ןַאּפש ןערָאּפשראפ וצ רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןעכוז ףראד ןעמ :ןעצונ
 .סיוא ךיז טּפעש עיגרענע ןוא ,עיגרענע טסָאק ,חכ טסָאק ןאּפש רעדעי
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 ייז זא ,טייברא רעד וצ גייצעג יד ןעלעטשוצ יוזא םוראד ףראד ןעמ
 ,ןעכאז זא ,טריּפורג שיגָאל יוזא ןוא ,טנאה רעד וצ טנעהָאנ ןייז ןעלָאז
 -מא ןעגנעה רעדָא ,ןעניל ןעלָאז ,ןעמאזווצ טכיורבעג ןערעוו סָאװ
 ןוא ןעמהענראפ ןענָאק עלא ייז לָאז ןעמ זא .ןעמאזוצ ןעטסרהעמ
 | ,לָאמא ףיוא ןעגנערבקירוצ

 ןאּפש ַא ןערָאּפשניײא רָאנ ןעהעז
 ןעוו ,ןערהיפנייא ןאד רָאנ רעבָא ןעמ ןַאק ןאלּפ יסנעשיפע םעֶד

 ןעגנערב זומ טונימ עדעי .ןעטפערק ןוא טייצ ףיוא ןצמק א טרעוו ןעמ
 הנכש רעד וצ ןהענוצוצ ןעדנוטש טייברא יד ןיא ָאטשינ .ןעצונ רהיא
 -צנעפ םוצ ןהעגוצ ךָאנרעד ,העש עבלאה א רחיא טימ ןע'הנעטיּפָא ןוא
 ןעליופרעטנוא לעסיבַא ךיז ָאד ;חעש לעטרעפ א ןעקוקסורַא ןוא רעט
 -ראפ ךיוא ןוא ןעקוקראפ סעּפע ףיוא ךיז טרָאד ןוא ,ןעטונימ עכילמע
 ַאזַא טימ !יסנעשיפע טינ זיא סָאד ,ןיינ ,ָא .טייצ לעסיבא ןעריל
 עיירפ ןופ לאעדיא םוצ ןעגָאלשרעד טינ ךיז ןעמ ןָאק גנוהיצַאב
 | .ןעדנוטש

 םעד ןופ עטהורעגסיוא ןא ,עשירפ א סיורא טמוק ןעמ יו יוזא טָא
 -עג א ןעמייבראסיוא ןוא גידווערהיר ןערעוו ןעמ זומ ,רעמיצ-ףָאלש
 -נייא זומ ןעמ .רעטייווצ א וצ טייברא ןייא ןופ ןהעג וצ טייהניואוו
 עקאט ןעמ ןָאק ףלעווצ םורא ןוא ,קירבאפ רעד ןופ יסנעשיפע יד ןערהיפ
 טנַאק םורַאװ ָאט ,ןעזיוואב סָאד ןעבָאה ןעיורפ .ןעטײברַא עלַא ןַאטּפָא
 ןעבערטש ,ןעבערטש רָאנ ףראד ןעמ ,ךילגעמ זיא סע ?טינ סָאד רהיא
 | .לאעדיא םוצ

 טהעג ָאט ,ןאלּפ ַא ןהָא ,רעהא ןוא ןיהא טפיול ןעמ ןעוו ,ךילריטאנ
 יד ןעוו ,ליּפשייב םוצ ,ןעקאב םייב .ןיירא ץעווינ ןיא הימ ןוא טייצ
 ן'כָאנ יז טהעג ןאד ,טערב ןעשקָאל סָאד שיט טייברא םוצ טגנערב יורפ
 רעקוצ ןייק זא ,טחעזרעד ןוא ,רעייא יד ךָאנ םוא ךיז טרעק ןוא ,להעמ
 רהיא טלהעפ רעמעּפש טשרע ןוא ,טכארבעג טינ יז טָאה גנירמיצ ןוא
 א ךיק יד ןעטסעמסיוא ןפוא אזא ףיוא זומ יז ןוא עקלעשטַאק יד םיוא
 ןעקאב םוצ ךיז טמהענ יז רעדייא ךָאנ קירוצ ןוא ןיהא לָאמ גיצנאווצ
 אזא טָא טימ יז מוט ןעטייברא עלא זא ,ןהעטשראפ ןעמ געמ ָאט ,ןיילַא
 ,טרעטאמעגסיוא עקַאט יורפ אזא ןיוש זיא רעגייזא ייווצ ייב ןוא ,ןאלּפ
 .גנאלש ץזייב א יו םורא יז טלעגניר ןוא ךָאנ טהעטש טייברא יד רעבָא

 זא ,יורפ יד טהעטשראפ ,יסנעשיפע וצ טבערטש ןעמ ןעוו רעבָא
 -פױרַא ,גנאג ןייא טימ ןעמחענראפ ץלא ןעמ ןָאק טייברא רעד טָא ייב
 ןייא ףיוא גנירמיצ םעד ןוא רעקוצ םעד ,רעייא יד ,להעמ סָאד גידנענייל
 יד .לעסיש רעסיורג א ןיא ייז גידנעגעלניירא רעדָא ,ץַאט רעסיורג
 ןייא ךָאנ רשפא ןערעדָאּפ עקלעשטאק יד ןוא טערב רעד טימ רעלעקעב
 .גנאג

 ץעגיבלעז סָאד ךיוא ןעיורפ ךס א ייב טמוק שיט םוצ ןעטיירג םייכ
 רעד וצ יז םחעג ןאד ;ךוטשיט סָאד יז טיירּפשראפ רעהירפ : רָאפ
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 ץלאז ,ונ ;רעבליז ן'כָאנ םוא ךיז יז טרחעק ןאד ,סעפעג ךָאנ עפאש
 ךיוא ךָאד טהעג טיורב ןהָא .ריצאּפש א רעדיוו ,ךיוא ךָאד ןעמ ףראד
 ױזַא טָא ןוא ; .וו .זא ןוא קירוצ סיוא רעדיוו ךיז יז טהערד ָאמ ,טינ
 ךיז טלָאװ יז ןעוו רעבָא .קירוצ ןוא ןיחא ןעריצאּפש ןהעצ א יז טכַאמ
 םייברא רעדעי ייב ןוא ,יסנעשיפע ןופ טייהניואוועג יד טכאמעג רָאנ
 ,ןָאטענּפא ץלא גנאג ןייא טימ יז טלָאװ ַאט ,ןופרעד ןָאטעג טכארט א
 ,ץַאמ א ףױא רעדָא לעסיש א ןיא ץלא גידנעגנערבנעמאזוצ
 יז טלָאװ עינרענע ןוא םייצ רעטרָאּפשראפ רעד טָא טימ ןוא
 רעגייזא ייווצ ייב טייהיירפ ןוא .ןָאטּפָא טנָאקעג שרעדנא סעּפע
 ,טנעס א וצ טנעס א ןופ .טייקכילגעמ א ןעוועג םיוועג ןאד ןיוש טלָאװ
 טונימ א ןוא ,ָאד טונימ א ןופ ןוא ,ראלָאד א סיוא טסקאוו ,ןעמ טגָאז
 .העש א ןעכיג ןיא טרעוו .טרָאד

 ייב ןעגידנע טכייל יורפ יד ןַאק םייברא ןופ ןאלּפ אזא טָא טיֿמ
 ןוא רעדניק עניילק רַאַּפ יד יורפ יד טמהענראפ הור רעד ךָאנ .ףלעווצ
 זיב ּפָאק ןעניהור א טימ טרָאד טציז ןוא ,ןיירא קראפ ןיא ךיז טהעג
 ערעשטעוו יד ןיוש ךָאד טהעטש ,םייהא טמוק יז ןעוו ןוא .סקעז םורא
 יד ןעקורניירא רשפא רָאנ ףראד ןעמ .הירפ רעד ןיא ןופ טכָאקעגּפָא
 ןיוש ךָאד ןעהעטש ייז לייוו ,ןעקאבוצּפָא ףיוא ןעוויוא ןיא לעּפָאטרַאק
 -ראפ טונ ןוא לעטשרעב לבייטעשזדעוו ן'טימ טעבָארקשענּפָא ןייר ךיוא
 .  .הירּפ רעד ןיא ןופ ךָאנ ךיוא ,טקעד

 ןעגרַאמ ףיוא ףראד ןעמ סָאװ ,ץלא ןוא ,תויח א ןייר זיא זיוה סָאד
 ןָאמ וצ טכארט א ןופ ןאלּפ םעד קנאד א ,טגראזאב ךיוא ןיוש ךָאד זיא
 גידנעהעג .לעטעצ ןעטלעטשעגּפָא םעד טיול ,רעטעּפש ףיוא רעהירפ
 -ץעגנא םעד טזָאלעגרעביא רעסָארג םעד רשפא יז טָאה ןיירא קראּפ ןיא
 סעּפֶע טעוװו רעמָאט ןעגראז טינ ןיוש ףראד יז ןוא רעדרָא םענעבירש
 -נוא ןוא .ערעשטעוו יד ןעמירַאװרעד זיולב יז ףראד טציא .ןעלהעפ
 -אמשעג ךס א טרעוו ּפוז זא ,ןעסיוו סָאד ןעגעמ ןעיורפ עשידיא ערעז
 ךיוא טרילראפ שיילפ ןוא ,לָאמא ךָאנ יז טמיראוורעד ןעמ ןעוו ,רעק !

 ,זייַא ץפיוא העש עכילטע יד טָא טהעטש סע ןעוו ,ןופרעד טינ רָאנ
 ךס ןייק ןעמהענ סָאװ ,ןעכאז ערעדנא ןוא ,שיילפ-קאה ,ןעטעילטַאק
 זיא שיט רעד רעדייא ןוא ,טגיטרעפעגוצ ןהעטש ךָאד ןעגעמ ,םינ טייצ
 ,ןעמ טמיראוורעד עשאק יד .ּפָא לעגערּפ א ךיז ייז ןעביג ,טיירגעג
 סייה טימ ּפָאט ןערעסערג א ןיא לעּפעמ ן'טימ יז גידנעלעטשניירַא
 יז ןיא יצ ,ןענעקרעד טינ ראג ןָאק ןעמ .טקעדעגוצ טוג ,רעפַאוו
 .הירפ רעד ןיא ןעראוועג טכָאקעג

 ןעסנירג ןופ דאלאס ןעיור א ןעמ טכאמ ,ןעוו-סָאװ רעדייא ,ונ
 א ,עלעביצ א ןעקַארבניירא ,לערעעמ יור א ,טיורק לעּפעק א ןעביײרנַא
 ץנעמיל א ןעשטעווקניירא ,ָאטײמָאט ַא ןוא ,ירעלעפ ךעלעקעטש רָאּפ
 יורפ רעטחורעגסיוא ןא ייב ךָאד סָאד זיא לעמיוב ןעטוג לעסיבא טימ
 ןעגיל ןעלאירעמַאמ עלא יד טָא לייוו ,טונימ רָאּפ א ןופ עטכישעג א
 יד וצ לעטש א ןעמ טיג ןעסע ץ'כָאנ .רהיא ףיוא ךָאד ןעטראוו ןוא



 909 | טפַאשטריוו עשיטשאמעטסיס

 רעדייא ןוא זייר רעדָא ךעלּפיײרג עכילריטַאנ יד ןופ עשאק טסעפקערב
 .גיטראפ סָאד זיא ,ןעפָאלש טהעג ןעמ

 ,נָאט ןעצנַאג ם'נופ סעפעג ן'טימ ןעמאזוצ ןעשאוו סעפעג סָאד
 ןעמלעטשענּפָא םעד טל ןעפָאלש רעדניק יד ןעגייל ךָאנרעד
 טא !ןיוש ןוא ,רענייזא ןיינ זיב וצ טמהענ סעלַא סָאד -- ,רעגייטש
 ןעמ טמהענ טציא .גונעג יו רהעמ ךָאנ ןיוש זיא טייברא גָאט רעד
 ץמימ ןעמאזוצ רשפא גידנענעייל ,ךיז ראפ בלאה א ןוא העש א ןעגעג
 ,ןעהור ןהענ זומ רעּפרעק רעד ןוא גנוטייצ א רעדָא ,ךוב א סעּפע ןאמ
 יד ןעכלעוו ןהָא ,ףָאלש להָאצ עגיטיונ טגנידאכמוא ןייז ןעגירק וצ םוא
 "פארא ןייא ןיא ןעמ טלאה םייצ עגיטנייה .טוּפאק ןעהעג ןעוורענ
 -כיר א ןערהיפ ןעוורענ יד ,טינ ךיז טרַאנ רעבָא .ףָאלש ןופ ןענע'בנג
 -קנארק עגיטנייח ןופ ליפ ןוא ,ןערַאנּפא טינ ןעמ ןָאק ייז ,ןובשח ןעניט
 .ןעוורענ עטרעטשוצ ןופ עקַאטמ ןעמוק ןעטייה

 .טנעשיפע ןייז ליוו סָאװ ,עטסָאבַאלאב א ראפ ןאלּפ א זיא סָאד טָא
 א ןיא ןעוו ,ךילריטאנ .םהיא ןעטיהוצּפָא טגנידאבמוא ןעכוז זומ יז
 -ראפ רשפא ךַאנ זיא יורפ יד ןוא רעדניק ןיינ ,טכא ָאד ןענעז עילימאפ
 ןעמ ןַאק ,רעדייל טפערט סע יװ ,ןעבעל א ןעכאמ ןעפלעה טימ ןעמונ
 םינ ןַאלּפ ַאזַא טָא ןָאק יז ןעוו ,ןעבָאה לעכיאראפ טינ רהיא ףױא
 גרעב יד טָא ךיז טניול ,עגַאל רהיא ןיא ןליּפַא ךָאד ןוא .ןערהיפכרוד
 ,ןעדנוטש עטלעטשעגּפָא ןיא ,ןַאלּפ ַא טימ ןָאטוצּפָא ערחיא טײברַא
 .םייקמנעכערעגסיוא ןא טימ ןוא ,גייצעג עטרעסעבראפ טימ

 עכלעוו ,ןעיורפ ךס א ןַארַאפ טנייה ןיוש ןענייז קילג םוצ רעבָא
 :ןעבָאה רעדניק ןופ עגַארפ רעד ןיא וליפא ,יסנעשיפע ןיוש ןעבָאה
 יד םָא !סױרַא קַאז ןופ יו הרבח רעד טָא טימ ןעטישוצנָא ָאטשינ
 -נָאק-טרובעג ןופ יסנעשיפע רעד וצ ןיוש ןעקעמשרעד ןעיורפ עיינ
 רעזנוא ןיא ָאד סעילימַאּפ יד ןעבָאה ןעטייצ עגיטנייה ייב ןוא ,לָארט
 ייב זא ,טסייה סָאד .רעדניק יירד ןופ להָאצ עכילטינשכרוד יד דנַאל
 זיא ראפרעד רעבָא ,רהעמ לעסיבַא ָאד רשפא זיא עמַאמ-עטַאט ןייא
 ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,דניק ןייא רָאג רעדא ייווצ רַאנ ָאד ערעדנַא ייב
 | .עילימאפ א ףיוא יירד רעדניק להָאצ עכילטינשכרוד יד זיא

 ןערהיפוצנייא ךילגעמ רעכיז זיא רעדניק להָאצ רעד טָא טימ ,ונ
 ןעמ ןעוו ,ןעסייוו רימ .ןעבירשַאב ןעכָאה רימ יו ,יסנעשיפע אזא טָא
 -סױרַא ךיז ליוו ןעמ ןעוו רעדָא ,גיוא ס'נַאמרָאפ םעד רעטנוא טײברַא
 -עג יו טײברַא יד טהעג ,ןעצימיא ראפ טייקש'הירב רעד טימ ןעלעטש
 -עג ןעבירטעגרעטנוא סעּפע טלָאװ ןעמ יו ךיילנ ,קשח טימ ,םרימש
 .ןערָאװ

 .ןעטייברַאסיױא ךיז ייב ןעמ ףראד טייקנעבירטעגרעטנוא ַאזַא טָא
 -ַאק טהעז) יסנשעניפע טימ ךיוא ןעגיוצרעד ןערעוו רעדניק יד ןעוו
 יד ןעשטומ וצ טניואוועג טינ ןענייז ייז ןוא ("רעדניק םורא, -- לעטיּפ
 ךיוא זיא יבייב עניילק יד ןעוו ןוא ,ןיײלַא ךיז ןעליּפש ייז רָאנ ,עמַאמ
 -ַאמ יד ןָאק ,ןיילא ךיז טימ ןעציז רעדָא ןעגיל וצ טרובעג ןופ טניואוועג
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 שטייב יד ךיז רעביא ןעטלַאה ןוא ןאמרָאפ .רענעגייא רהיא ןייז עמ
 -ניא יסנעשיפע רענעגייא רהיא ןערעוו רַאגָאז ןָאק יז .יסנעשיפע ןופ
 יד טָא ןָאמ טינ ןעמ ןָאק יצ ,ןָאמ טכַארט א לָאמ ץלַא ןוא רעינעשז
 ?גנַאג ַא סעּפע ןערָאּפשראפ טינ ָאד ןעמ ןַאק יצ ?שרעדנַא טייברא
 ? רעכַאפנייא טיײברַא יד ןעכַאמ טינ טרָאד ןעמ ןָאק יצ

 יד רָאנ טָאה לָארטנַאק יסנעשיפע םענענייא ןימ אזַא טָא רעטנוא |
 -סניפרַאפ יד ןוא ןעקנעד םוצ ףָאטש יורפ עטנעגילעטניא ,עטדיישעגנ
 טייברא יד ןוא ,עירָאטַארָאבאל א יו ,סעּפע רָאנ טרעוו ךיק עטרעט
 טנאסערעטניא טרעוװװ ןוא טלַאמשענ ןימ רעדנַא ןַא ןָא רָאנ טמענ
 -נעד רעמיא זומ עטסַָאבעלַאב יד ,טרָאװ ןייא םימ .ךיוא טסייג ן'רָאּפ
 ןערעוו זומ יז ;ןעדנוטש ערעצריק ןופ לאעדיא םוצ ןעבערטש ןוא ןעק
 וצ ןעקוקוצ ךיז גידנעמש ןוא רענעשזניא יסנעשיפע רענעגייא רהיא
 -נעטש ;ןערעסעבסיוא ייז ןהעז ןוא תונורסח ןעכוז ןוא טיײברַא רהיא

 .רעגייטש ןערעלענש ןוא ןערעסעב א ןעכוז ןוא ןעריקיטירק גיד

 ."טיפ , ןייז זומ

 ַאזַא טָא טימ טײקשיטַאבעלַאב יד ןערהיפ ןענָאק וצ םוא רעבָא
 ןײלַא יז ;טנעה יד ןיא ןעמענניירא ןיילַא ךיז יורפ יד זומ ,יסנעשיפע
 -רעּפ רהיא ןערהיפ זומ יז .שילגנע ףיוא טגָאז ןעמ יו ,טיפ ןייז זומ
 -םטייברא ןעטונג א ןיא ןייז לָאז רעּפרעק רהיא זא ,יוזא ,ןעבעל ךילנעז
 | ,דנַאטשוצ

 -מורַא דלַאב ןעזומ ןוא ,הירפ רעד ןיא ףיוא ןעהעטש ןעיורפ ליפ
 ! העוו טוט ּפָאק רעד ? יא סָאװ .ךוט ןעסַאנ ַא טימ ּפָאק םעד ןעדניב
 -ןרוצ א ןופ רעדָא ,טייהקנַארק ןופ רשפא עקַאמ סע זיא עגינייא ייב
 עטסרהעמ יד ייב רעבָא .דניק גיהורמוא ןַא ןופ טכַאניײב ףָאלש ןעטרעד
 .דלוש רענעגייא רעד ןופ עגַאל יד טָא טמוק ןעיורפ

 יורפ יד טָא זַא ,ןעניפעגסיוא רחיא םעוו ,ךָאנ טוג ךיז טנערפ טָא

 -נוטש ץגנַאל טייברא יז .ןעבעל ןעשינעיגיה ןופ םינ ףירגַאב ןייק טָאה

 -נעפ ןייק .ךיק ןָא טפור יז ןעכלעוו ,ןעטסַאק ןעטכאמראפ ַא ןיא ןעד
 ןהעג .רעמיצ ףָאלש ןיא םינ ןוא טייברַא רעד ייב טינ ,ןעפָא רעטס
 ןעסיײרּפָא רַאג יז ןַאק יו .ָאטינ טייצ ןייק זיא וצרעד ,טפול רעד ףיוא

 ? םוסקול ַאזַא ףיוא טייצ
 -עמלעגער ןייק זא ,ןערעוו רָאװעג רהיא טעוו ,רעטייוו טגערּפ ,ונ

 טינ ךיוא יז טיח ,טנעװָא ןיא ןעּפָאלש ןהעג וצ ףיוא ןעדנוטש עגיס

 ןעטרָאק ןיא טליּפש רעדָא ,הנכש רעד טימ ךיז יז טציזרַאפ טָא .ּפָא

 טלעוו רעד ןיא יוזא טַאלג גידנרעדױלּפ טציז יז רעדָא ,טכַאנ ףיוא טכַאנ

 טייז רענעי ןופ ןיוש סע טלַאה ,םורַא ןיוש ךיז טקוק יז ןעוו ןוא ,ןיירַא

 רעבָא ,טרעטַאמענסױא ױזַא טּפָא ןיוש זיא רעּפרעק רעד ןוא ,ףלעווצ

 ןופ ןיוש טפיולטנא ףָאלש רעד זא ,טרעדורעגפיוא ױזַא ןעוורענ יד

 .טסקאוו רעפעפ רעצראווש רעד ואוו ,רהיא
 רעבָא ןעליוו ןעטכילפ ןעגרָאמ יד ןוא הירפ רעד ןיא דניק סָאד
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 ןופ טּפעלשעגסױרַא טרעוו עמַאמ יד ןוא ;ןעסיוו טינ ךאז ןייק ןופ
 ןוא .ןעצרַאה ץפיוא רהיא טגיל ףָאלש רעד שטָאכ ,תונמחר ןהָא טעב
 רעד ףיא ענטומעלאק זיא רהיא זא ,רעדנואוו א ןַאד ןיוש סע זיא
 רַאג ןיוש זיא טייברא יד ןוא ,טינ טלעוו ןייק זיא טלעוו יד ןוא המשנ
 -- םייברא רעד ייב ןַאלּפ א םעּפע ןופ ןוא ,טינ טסַאג רענעטעבעג ןייק
 ןעגיל ןעמייקשירַאנ עכלעזא רָאג ןענַאק ןעמעוו -- !טהעג ןיוש טהעג
 | ?ּפָאק ןיא

 לייוו ,ןעפָאלש טעּפש ןהעג ךָאװ א לָאמ ןייא עקַאט זומ יורפ ַא
 ץלעופ ךיז ייב יורפ ענרעדָאמ א ןָאק יו .טינ ךָאד ןעמ זיא המחב ןייק
 ןא םעּפע וצ ,ןייארַאפ א סעּפע וצ ,בולק א םעּפע וצ ןערעהעג וצ טינ
 המשנ יד ואוו ,טרעטנומענפיוא טרעוו טסייג רעד ואוו ,עיצאזינַאגרָא
 -אעדיא רחעמ ,ןערעכעה א ראפ ףָאטש ןעטנוזעג ,םעיינ רשפא טּפעש
 ,ןעבילנהעוועג םעד ןופ ןעבאגפיוא עכילגעט יד יוװ ,ןעבעל ןעשיטסיל
 | ?ןעבעל ןעגידעכָאװ

 םינ ןעשנעמ ןיא טבראטש ליּפש וצ עביל יד ןעלַאפרַאפ זיא סע
 -ליּפש םעד טימ גיבייא ףיוא ןעביילב רימ .טייחדניק רעד טימ ּפָא
 .שרעדנַא םיוא להיפעג רעד טָא ךיז םקירד טציא רעבָא .להיפעג
 ,דניק 8 ייב יו ,ןפוא ןעזעירעס רהעמ ַא ףיוא זיא גנוריזומַא רעזנוא
 -ַאס ןערימרָאּפ רימ ,ןעגנוגעוװַאב ײלרעלַא ןיא ךיז רימ ןעליּפש טָא ןוא
 זיא םרושטקעל וצ ןהעג וצ וליפא ;ןעגנוטלַאחרעטנוא ,סבָאלק לאיש
 -ומַא וצ קעווצ ןטמימ ךיוא רָאנ ,ןענרעל וצ קעווצ ץ'טימ רָאנ טינ
 ,להיפעג-ליּפש םעד ןעלעטשוצנעדירפוצ ,.ה .ד ,ךיז ןעריז

 םוראד ןוא ,טנעװַא ןעדעי ןהעג ןוא םָאמ יד ןעּפאכרעביא רעבָא
 -רא גָאט 8 ןעגרָאמ טרַאװ סע ןעוו ,טעּפש ןעּפָאלש ןהעג ןעזומ עקַאט
 ןייק וצ .ןעטייז עדייב ןופ טכיל סָאד ןענערב טושּפ טסייה ,טייב
 .ןעבירשַאב סָאװ רָאנ סע ןעבָאה רימ יו ,ןערהיפ טינ סָאד ןָאק םטוג
 דָארג זיא םייה רעד ןיא טעּפש גידנעציז ןעטנעװָא יד ןעדנעוושראפ ןוא
 ןעגיסעמלעגערמוא ןא וצ טרהיפ סָאד .טרעווסנעשניוו גינעוו ױזַא
 -באוושעגּפָא ןַא ןיא ןוא ;רעּפרעק ןעטכאוושעגּפָא ןא וצ ןוא ,ףָאלש
 לָאז רעכלעוו ,טסייג רעקרַאטש א ןעבעל ןעטלעז ןָאק ,רעּפרעק ןעט
 רעדָא ,ןעמעטסיס זיא סע ערעסָאװ וצ רעדָא ,ןעלאעדיא וצ ןעבערטש
 .רענעלּפ עיינ

 וצ ךיז ןערעהוצוצ ןעביוהנא ןעלעוו רָאג לָאז יורפ ַא םוא ,ָאזלא
 ראפ רעהירפ יז זומ ,ןייז טינ לָאז סָאד סָאװ ןעגעוו ,ןעיירערהעל עיינ
 ענעכער ךיז זומ יז .ןעבעל ןעשינעיגיה ,ןעטנוזעג א ןעבעל ןהעז ץלַא
 סקעז שטָאכ ןהעג ,זייּפש ע'תמא ןעסע ,רוטַאנ רעד ןופ ןעצעזעג יד טימ
 םָא ןייז ןענָאק לָאז יז םוא םייצ רעד וצ ןעפַאלש ךָאװ רעד ןיא טכענ
 טריבורּפ ןעבָאה רימ עכלעוו עטסָאבעלַאב עשיטַאמעטסיס טנעשיפע יד
 -םריווזיוה עשיטַאמעטסיס , לעטיּפַאק ןעצרוק םעד טָא ןיא ןעלָאמוצנַא
 ."טפַאש

 ךיז ןָאק ,יורפ עדנעבעל שינעיגיח ןוא עטנוזעג א רָאנ עקַאט ןוא
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 א סעּפע וצ לאעדיא ןַא ךיז ייב ןעטייברַאוצסױא ןעריסערעטניארַאפ
 טָא ןיא ךיז ןעריסערעטניארַאפ םעד בילוצ ןוא ,גנובערטש רעגיטסייג
 -ץרפ ןײלַא ךיז ;ןעריקיטירק ןעבױהנָא ךיז ןוא ,ליּפש יסנעשיפע רעד
 ,יסנעשיפע ןענרעל ךיז ,סעבאנפיוא ןעביגראפ ךיז ןוא ,סענארפ ןעג
 | .טייצ ןוא הימ ןוא ,טירט ןוא טירש ןערָאּפשוצניײיא

 רהיא ןעלדנאווראפ וצ ןַאלּפ א וצ ןעמיטשנייא טעוו יורפ אזַא רָאנ
 -ורג שיגָאל ןייז לָאז ץלא ואוו ,עירָאטַארָאבַאל ןימ א ןיא ךיק ןוא זיוה
 -ירק וצ גנובערטש עדנערעהפיואמוא ןא ןעשרעה לָאז סע ואוו ,טריפ
 ןערָאּפשראּפ רהיא ןעלָאז עכלעוו ,ןענייצעג סטייברא ערעסעב ןעג
 ןהעג רהיא ייב לָאז טיײברַא ןופ ןַאלּפ רעד ןוא ;טייצ ןוא ןעטפערק
 .רעגייטש םענעטלַאהעג גנערטש ,ןעטלעטשענּפא ןא טול

 ,ֿפַאלּפַאכ טינ טייברַא סָאװ ,ךיז טשטַאװ סָאװ ,יורפ אזַא טָא
 קנַאדעג יסנעשיפע םעד טימ טײברַא יז רָאנ ,עלעיל ָאּפ עלעיל רעדָא
 םייב ןליפא זא ,סיוא ךָאנ טניפעג יורפ אזַא -- ,ּפָאק ןיא גידנעמש
 ךרד ןעטוג א :םיכרד ייווצ ןעבָאה ךיוא ןעמ ןָאק ,זיוה סָאד ןעמארוצ
 -נוא םעד ןעקרעמַאב וצ גנַאל טםינ רהיא טמענ סע .ןעטכעלש א ןוא
 .ןעמארוצ סע רעמיצ א ןיא ןיירַא טהעג יז ,.ב .צ ,טָא : דיישרעט
 יז .טשראב-לױא רעד טימ רעדָא ,םעזעב ץטימ וצ סע טרעק יז
 -םורא ףיא עטַאמש-ביוטש יד טמענ ןוא טשראב יד קעװַא טלעטש
 טננעה ןוא עטַאמש יד קעוֿא יז טגעל טציא .לעבעמ סָאד ןעשיוואוצ
 | .טעב סָאד יז טכַאמ ןֿאד ,ןעכַאז יד ףיוא

 יז טמהענ רעדיו .רעמיצ ןעטייווצ ןיא ןיירַא יז טהעגנ םעדכָאנ
 יד יז טמענ רעדיוו ;קעװַא םהיא יז טלעטש רעדיו ;םעזעב םעד
 יז טוט רעדיוו ןוא טנַאה רעד ןופ םיורא יז יז טגעל רעדיוו ,עטַאמש
 .וו .זַא .א ,טייברא ענירביא יד

 -רעד ,טייברא ןוא םייצ ןערָאּפשראפ וצ ךיז טכוז יז יוו ױזַא רעבָא
 עכילטע םהיא ,םעזעב םעד ןעמהעננָא לָאמ עכילטע סָאד זא ,יז טהעז
 -ילטע יז ןוא עטַאמש יד ןעמחעננַא לָאמ עכילטע ;ןעלעטשקעווא לָאמ
 .טייצ ןעטונימ ערַאבטסָאק עכילטע וצ טמהענ ןענעלקעווא לָאמ עכ
 ןיוש םהיא טזָאל ןוא םעזעב םעד ןָא טמהענ ןוא לכש ַא ףיוא יז טלַאפ
 מימ .טרעקענוצ ןענייז ןערעמיצ עלַא זיב ,טנַאה רעד ןופ סױרַא טינ
 ןוא ,ןיירא ןעטייווצ ןיא רעמיצ ןייא ןופ ךיוא יז טהעג עטַאמש רעד
 ,רדסכ ױזַא טָא ךיוא יז טהעג ןעטעב םייב

 יז רָאנ ,ןעמונימ עכילטע יד טָא ןייא יז טרָאּפש רָאנ טינ ןוא
  רעניטכיר רעד טימ רָאנ ןעמיײברַא וצ גידנעטש ןייא ךיז טניואוועג
 -ערג רָאנ יז טנירק ,ןעלָאהרעדיװ ןעכילגעט םעד ןופ ןוא ,גנונדרָא
 .ךיוא ךָאד יז טניוועג ןופרעד ןוא טנעה יד ןיא טייקלענש ערעס

 ,ןַאלּפ א טימ טײקשיטַאבאלאב סָאד ןערהיפ וצ ,טרָאװ ןייא םימ
 ןעבָאה ןעיורפ רענאקירעמא יד .טכַארטעגסױא טינ רַאנ ןייק טָאה
 ןענרעל ןָא סייוודניק ןופ לייוו ,רעטקַארַאכ ןיא ןיוש טייקגיסעמנַאלּפ
 ,םעטסיס א טסייה סָאד ,טײקניסעמנַאלּפ .ךַאז רעדעי ןיא סָאד ייז
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 יד ןיא ןוא םלוקס-ייה יד ןיא ,סלוקס יד ןיא גנַאל ױזַא ןעמ טנערעל
 .ןיירא חמשנ רעד ןיא טצירקעגנייא טרעוװ םעטסיס זיב ,סעשדזעלַאק
 יערהיפנייא ןיוש יז זומ ,ןעמהענ טינ ךיז לָאז יז סאוו וצ ךָאנרעד ןוא
 ,ןעגלַאפ וצ טניואוועג זיא יז עכלעוו ,םעטסיפ ַא

 םינ ירפ עטנענילעטניא עשיטאמעטסיס יד םָא טוט סָאװ ןוא
 ,ןײרַא טנעה ערהיא ןיא ןעמוק טינ לָאז סָאװ טָא ?קלָאט ַא טימ
 ןעדָאלפיש יד וצ וצ טהעג טָא .שיטַאמעטסיפ ןָאטעג ןערעוו סע זומ
 -ךרַא עטסערג יד ןעניפעג טרָאד טעוו רהיא ןוא ,עדָאמאק רעד ןופ
 עלעטסעק ַא :טגלָאפעגכָאנ זעיגילער טרעוו גנונדרָא יד טָא ןוא ,גנונ
 עלעטסעק 8 ,םעקשדנעה יד ראפ לעקישָאק ַא ,ךעלכיטדזָאנ יד ראפ
 .ב .צ ,ןעביג וצ ָאמשינ .גייצעגחענ םעד ראפ לעקישַאק א רעדַא
 -שימ ןיא רעדָא ,לעגנעהרָאפ ןיא לעדָאנ יד ּפַאק ןהָא ,ןירַא קעטש ַא
 רעד ייב טגנעה וצרעד ,ןיינ !סיוא טינ טמוק סע ואוו רעדָא ,ךוט
 ןעלדָאנ עגירביא יד רעבָא .עלעשיק עקליּפש-װא-לעדָאנ ַא טנַאה
 םָאד טלַאה יז ואוו ,לעקישַאק-הענעג םעד ןיא לעשעט-לעדָאנ ןיא ןעגיל
 לעקישַָאק ןיא טרָאד עקַאט ןוא ;(ןישרַא) רושזעמיּפיעט םעד ,לערעש
 ףעלעדיּפ ענעכעלב עטבראפעגּפָא ענהעש עכילטע ןעניפעג רהיא טעוו
 -ראפ ײלרעלַא ןופ להָאוומייב ןוא דייז ךעלעצעלק טימ ,ךעלּפענק טימ
 .ןעב

 יד ןהעז ךיוא טרָאד רהיא טעוו ,שעוו סָאד טכַארטַאב ,רעטייוו
 ןעגנעה ךייא ראפ ןוא ,סעּפַאש יד וצ וצ טהעג ,גנונדרָא עטסגנערטש
 םינ ; ביוטש ץראפ טקעדַאב עלַא םרעגנעה-רעדיילק ףיוא רעדיילק יד
 -לַאװ ךיז ךיש יד ןהעז טינ טעוו רהיא ןוא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא קוק ַא
 ןערעדנא םעד ןעבענ ענייא טלעטשעגסיוא ןעהעטש ייז רָאנ ,ןערעג
 -ור ןופ להיפעג ןעגיד'תויח ןימ א סעּפע טיג ץַאלּפ עצנַאג סָאד ןוא
 .גנונדרָא רעגיה

 ךיק רעד ןיא ןעדָאלּפיש יד סױרַא טקור :רעטייוו טהעג טָא ןוא
 טײרּפשעגסױא סנעטשרע ,ןענייז ייז יו ,ןהעז טםעוו רחיא ןוא ץעפַאש
 רענייא ןעפרָאװעגנָא טינ ןעגיל ןענייצעג יד ןוא ,ריּפַאּפ ןייר םימ
 -להימ סָאד :גנונדרָא עניטכיר ןיא טגעלעגסיוא רָאנ ,ןערעדנַא ץפיוא
 8 ףױא טעיליסעגּפױרַא ,םיקלח עניילק יד ןוא ןעמהענוצ טגיל לעכ
 םרעסעמ יד ןוא ןעלפעל עגנַאל יד .עלעטסעק א ןיא ןעגיל ,לעקירטש
 טינ ןעמ רָאמ סרעסעמ ;ןערעדנא ןעבענ ץנייא טגעלענסיוא ןעניל
 ,ןעכַאז ערעדנא ךס א טימ לעטסעק ןיא ןיירַא ףרָאװ ןעלענש 8 ןעביג
 טרעוו רעסעמ סָאד ןוא טקַאהעגנייא טרעוו טײקּפרַאש עניד יד לייוו
 .געז 8 יו

 שיט-טייברַא םעד ןופ ןעדָאלפיש יד ףיוא סעװַאקוצ ףיוא טנעפע
 א ןהָא ףיש אזא ןעניפעג טינ טרָאד רהיא םעוו (שיט רעטלעמענע)
 / ןעכאל עבלעוו ,ןעיורפ עסיוועג ייב רעדייל טניפעג ןעמ סאוו ,רעדור
 שַאמ-שימ 8 ןהעז טינ טרָאד טעװ רהיא .םעטסיס ַא ןופ סיוא ךיז
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 ,ךעלדנעב ,סטכעלַאש עלעביצ ,לעבָאנק ךעלדנייצ ,לעּפָאג ,לעפעל ןופ
 ןהייצ ,םעקליּפש רהָאה ,סליביזַאג יד ,רענלעק עגיטיוק ס'נַאמ םעד
 .וו .זַא .א הלח ךעלקיטש עטרַאדרַאפ ,ךעלטשרעב

 ןופ גנונדרַא עננערטש ,עמחענעגנא ןַא טהעזרעד גיוא סָאד רָאנ
 טנעלעגקעװא ךיילג טניל סע עכלעוו ףיוא ריּפַאּפ טיײרּפשעגסיױא ןייר
 .א ןעטנעמורטסניא טייברא ענינייא ןעגיל ןעטייווצ א ןיא ; רעבליז
 טרָאד רהיא טעוװ ,טינ וצניהַא טרעהעג סָאװ לעציּפ ןייק ןוא .וו .זַא
 .ןעניפעג טינ

 מרָאד רהיא טהעז ,דָאלפיש עפַאש םעד ןיא קוק א רעטייוו טיג
 וצ עביל יד .תונובשח עשימייה ערהיא טרהיפ יז ואוו ,ךוב א ןעניל
 ןעסיוו טינ לָאז יז זא ,עטסָאבעלַאב ַאזַא םָא טינ טזָאלרעד םעטסיס
 ףםיוא ןעבענענסיוא טָאה יז ליפיו :ןעבאנסױא ערהיא ןיא קלָאט ַא
 טפיוק יז סָאװ ,ןעכַאז ערעדנַא ןוא רעדיילק ,ןעזייּפש ענעדיישרַאּפ יד
 -םיוא יז זומ ליפ ױזַא טָא ןוא ,ךָאוװו א יז טנירק ליפ יוזא טָא .ןייא
 ךוב-"טעשזדָאב , ןופ ןעטייז ייווצ יד טָא ןעזומ ךָאװ עדעי ןוא ,ןעבינ
 .ןעמוקעגניהא זיא טלעג סָאד ואוו ןעסיוו יז זומ סלאפנעלא ;ןעמיטש
 םינ ןָאק ןעמ ןעוו ,םהעווקאבמוא רהעז סיוא טמוק לָאמ עטרעדנוה
 ץעגרע ןיא תוא ןייק ןוא טלעג ן'טימ ןָאטעג טָאה ןעמ סאוו ,ןעקנעדעג
 | .ןופרעד טנַאמרעד טינ זיא

 רעד םָא ףיוא ןעקילב רַאּפ א ךָאנ ןעביג ןיוש רימָאל טָא ןוא |
 רעד ףיױא לעכיב םעד ןעבענ :ךיק ס'עטסָאבעלַאב רעשיטאמעטסיפ
 ךיוא טגנעה ,רעסָארג םוצ סרעדרַא יד טביירשרַאפ יז ואוו ,טנַאװ
 יז ואוו ,עלעטסעק ַא טגנעה ,טייוו טינ ָאד עקַאט ןוא ,ךוב-ךָאק רהיא
 יד ןופ סױרַא טדיינש יז עכלעוו ,ןעטּפעצער-ךָאק עטריטרָאס יד טלַאה
 ןוא ריּפַאּפןָאטראק עמרַאה ףיא ףױרַא ייז טּפעלק יז .ןעגנוטייצ
 .קעטָאילביב א ןיא סעטרַאק יד טלַאה ןעמ יווװ גנונדרָא ןיא ייז טלַאה
 -ַאּפ םייוו ןופ ךוב א ןיא ןיירַא ןעטּפעצער יד ןעּפעלק ןעיורפ עגינייא
 ןייא ןיא טרירטנעצנַאק ןעמאזצ טגנעה ץלַא רעבָא ,ךוב-קנעלב ,ריפ
 ךיוא לָאז גיוא סָאד ןוא ןעכוז וצ ןעמוקסיוא טינ לָאז סע זא ,לעקניוו
 | .ןעבָאה האנה ןענָאק

 ןופ ,טײקגיסעמנַאלּפ רעגנערמש ןופ גנורהיפ ַאזַא טימ טםָא ןוא
 ןייק רָאג ןיוש זיא גנונדרָא רעגנערטש ןוא טייקטנעכערעגסיוא רענייר
 טרָאס םעד טָא ןעניפעג וצ גַאטימכָאנ רעגייז ַא ייווצ ייב טינ רעדנואוו/

 טנַאה א םעּפע טימ רעדָא ,ךוב א טימ רעדָא ,קעטַאילביב רעד ןיא יורפ
 גידנעציז רָאג רעדָא ,גניטימ ַא ףיוא ץעגרע רעדָא ;  קראפ ןיא טייברא
 .רעטַאעט א ןיא העניטַאמ א ייב

 .מגיסעלכאנראפ הלילח זיא טפאשטריוו יד זא ,טינ טקנעד ןוא
 -ייז גינעוו יוזא רעבָא ,ןַארַאפ ךילרימאנ ןענייז ןעמַאנסיוא !  ןיינ ,א

 .ןעמהענ טינ ןובשח ןיא רָאג ייז ןָאק ןעמ זא ,ןעמַאנסױא ןַארַאפ ןענ |
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 רענַאקירעמַא רעכילטינשכרוד רעד ייב ןיוש זיא רעגייז א ייווצ ייב
 רעדניק יד ,טכָאקענּפָא ערעשטעוו יד .ןָאמענּפָא ץלא עטסָאבעלַאב

 ןיא ןָאמעגנָא ןוא ןעדָאבעגסױא גיטכיצ ןוא ןייר ,טנעלפעג גיטכיר
 יד .ביומש ןהָא ,ןייר ןענייז ןערעמיצ עלא .ןעקנאלב סָאװ ,םישובלמ
 ךיז םלהיק ןוא טהעטש גנידוּפ א רעדָא יַאּפ א .ןעשטשטילב ןעביוש
 רעוו .ןיסעצנירּפ א יו ,םיוא טהעז ןיײלַא יז ןוא ,רעטסנעפ ןץ'פיוא סיוא
 העש רָאּפ א םימ טָאה עמַאד עטצוּפעגנסױא יד טָא זא ,טגָאזעג טלָאװ
 גידנעהעג ,(ןישאמ עוָארַאּפ) ןישזדניא-םיטס ַא יו טייבראעג קירוצ
 ?רערעדנא רעד וצ שיטַאמעטסיס טײברַא ןייא ןופ
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 ,12 לעטיּפַאס

 ןעקעלפ ןעמענוצסיורַא
 .סעּפורג יירד יד -- .םיללכ עכילטע

 5819 .ז ,ןעקעלפ זָארג :ןעקעלפ עטריטרָאס .,1---814 ,ז ,סעיצרָאּפָארּפ עניטכיר

 --- .817 .ז ,ןָאקָאק ןוא דַאלָאקָאשט -- ,816 .ז ,ןעקעלפ עװַאק ןוא עעט --
 ---.819 .ז ,טניט --- ,819 .ז ,ןידָאייא --- ,818 ,ז ,רעװַאשז --- ,817 .ז ,לעמיש

 ,ײאלָאקלַא -- ,828 .ז ,דיסע --- ,822 ,ז ,ןעקעלפ שטעפ --- ,222 ,ז ,טולב

 ,82/ .ז ,עלָאמס --- ,826 .ז ,עטָאלב --- .826 .ז ,ירעב ןוא טכורפ --- ,898 ,ז

 -ַאט --- .828 .ז ,ליסנעּפ --- ,828 ז ,טניעּפ --- ,82/ .ז ,רעטעילאמסרַאפ ---

 ,829 .ז ,לעבעמ ףיוא ןעקעלפ --- ,829 .ז ,ריּפַאּפ ןענילפ --- ,899 .ז ,קַאב

 ,981 .ז ,ןעקעלפ עטריטרַאסמוא ---2, 

 .םיללכ עכילטע

 ןעסיוו וצ טוג זיא קעלפ א ןעמענוצסיורא ךיז טמחענ ןעמ רעדייא
 ןעמ רעהירפ סָאװ :ןענײצנָא ָאד ןעליוו רימ עכלעוו ,םיללכ רַאּפ א
 םעד טוג זיא סע .סױרַא רע טמוק רעטכייל ץלַא קעלפ םוצ ךיז טמענ
 -םיוא גיטכיזרָאפ ןוא םייז רעקניל רעד ףיוא ןערעקוצרעביא שובלמ
 ןוא רעסאוו לעסיש רעניילק א רעביא קעלפ ן'טימ ץַאלּפ םָאד ןעהיצ
 ךלַאב לָאז ךילגעמ יוו ,ליפ ױזַא זא ,ןיילא קעלפ םעד רָאנ ,ןעקניטנייא
 .ןיירא רעסאוו ןיא סיורא

 ,טייז רעטכער רעד ףיוא קירוצ שובלמ םעד רעביא טרעק ךָאנרעד
 -אוו ץרעביא םיוא םוג לָאמא ךָאנ קעלפ ןטימ ץאלּפ םעד טהיצ ןוא |

 ַא טימ רעדא ,עלעקטַאמש ןעסַאנ ,ןעטשטעווקענסיוא ןַא טימ ןוא רעס
 ןעטייז עלַא ןיא סיורא רעטנעצ ם'נופ קעלפ םעד טשיװ םאווש לעקיטש
 .גניר ןייק ןערעוו טינ לָאז סע זא ,ןעטיחראפ וצ םוא ,ןיירא

 ביל ןעבָאה תורוחס עלַא טינ זא ,ןעקנעדעג ףראד ןעמ רעבָא
 ןיק טינ א ץעגרע ןעצענוצנייא טוג רעהירפ זיא םוראד .רעסאוו
 רעסַאװ סָאד זיא יצ ,ןעניפעגוצסיוא םוא ,שובלמ ןופ ץַאלּפ גיטכיוו
 סָאד זיא רעמָאט ןוא .ןײלַא קעלפ רעד יו ,הרצ ערעגרע ןייק טינ
 רימ עכלעוו ,ןעלטימ ערעדנא ןעכיורבעג ןיוש ןעמ זומ ,יוזא עקאט
 -עג ֹוצ םונ זיא ןעלטימ ערעדנַא יד ייב ןוא ,רעמעּפש ןַא ןעזייוו
 ךעלטעלב רָאּפ ַא ןעגעלרעטנוא ןעמ זומ קעלפ ץרעטנוא זא ,ןעקנעד
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 ,ךוטדנַאה ןעטגעלעגנעמאזוצ-טאלג ַא ןופ דעּפ ַא רעדָא ,ריּפַאּפ-קעלק
 -םיורא ףראד ןעמ עכלעוו טימ ,ןעלאירעטאמ יד ןעּפאזנייא לָאז סָאד זא
 .קעלפ םעד ןעמהענ

 9 דליב
 ס60ט01168ע3 1? 8. 609. 01 .891101116.

 .ןעטנעמורטסניא ןוא םילכ יד

 ןייק טםינ א זיוה ןיא ןעבָאה ןעמ ףראד ןעקעלפ ןעמענסיורַא םוצ
 עלעקעטש ןערעזעלג א ,(אקטעּפיּפ) רעּפארד ןיצידעמ א ,לעסיש עסיורג
 ,טָאלק-זישמ ךעלקיטש עטנעלעגפיונוצ עכילטע ,ץיּפש ןעדנור ַא טימ
 -קעלק ןעסייוו רעקיטש עכילטע ןוא םאווש ךעלקיטש עניילק רָאּפ ַא
 ,ריּפַאּפ

 .טנַאה רעד וצ ץלַא ןעבָאה
 ןענעכער רימ עכלעוו ןעקעלפ ןעמענוצסיורַא ףיוא ןעפָאמש יד

 עלעקפאש א ןיא ןחעטש טפראדעג ןעטלָאװ ,רעטייוו לעסיבא םיוא
 -עגנָא ןהעטש טפראדעג טלָאװ לעשעלפ ןעדעי ףיוא .זיוה ןעדעי ןיא
 ןעמלאהעג ןערעוו ףרַאד ץילַא ןוא ,"םס, ןעבַאטשכוב עסיורנ טימ ןעבירש
 טינ ןעמ ףראד ,טפערט קעלפ א ןעוו .רעדניק יד ראפ סָאלש א ףיוא
 -ראפ קעלפ םעד ןעזָאל רשפא לייוורעד ןוא ןיירַא קיײטּפא ןיא ןעפיול
 ןייק םינ ןענייז ןעכאז עטנעכערעגסיוא עלא יד .ןערעוו טעװעטרַאה
 .טייצ עגנַאל א ןחעטש עלַא טעמכ ןענָאק ייז ןוא ףערטַאב רעסיורג
 טא ןערהיפוצנייא םוא ,טימרעד ןעביגּפא לעסיבא רָאנ ךיז ףראד ןעמ
 .גנונדרָֿאנייא עכילצינ יד

 1 .סעּפורג יירד יד
 ןעמהעגוצסיורא ףױא ןעלאירעטאמ עכילטע ןֿארַאפ ןענייז סע
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 ,סרעכיילב :סעּפורג יירד ןיא םלייטעגנייא ןערעוו עכלעוו ,ןעקעלפ
 .(םטנעוולאטס) סרעזָאלוצ ,סרעּפאזנייא

 .קעלפ םעד ןעכיילב ס ר ע כ יי ל ב יד
 ,לאירעטַאמ םעד ןירַא ךיז ןיא ןעּפָא ס ר עפ ַאזניי א יד

 | .קעלפ םעד טכַאמעג טָאה סָאוװ |

 ןימנעּפרעט ,.ב .צ יו ,קעלפ םעד ןעזָאװצ ס ר עז ָא לו צ יד
 .סױרַא טכייל ןיוש ךיז טשַאוו סָאד ןוא ברַאפ-ליײיא טזָאלוצ

 רעטשרע רעד ןופ ןעלאירעטַאמ עלא ןעזייװנַא רימ ןעלעוו טָא ןוא = |
 ןעטלַאה ייז ףרַאד ןעמ ןוא ם ס עלא ןענייז עכלעוו ,(סרעכיילב) עּפורג
 : ייז ןענייז טָא ןוא .ןעסָאלשרַאפ

 (* רעכיילב) דיסע קילעוקא -- .1 עּפורג
 -אק) לָאוװ-מייב ףיוא ןעקעלפ ךס ַא וצ ךילצינ זיא דיסע קילעזקא

 עלא רעבָא .ןעלאירעטאמ ערעדנַא ןוא סנעדייז ,להָאװ ,טנעווייל ,(ןאט
 יז ןעוו ,דיסע קילעזקא ןעמהענראפ ןאד רָאנ ןענַאק ןעכאז יד טָא
 ייז ,דיסע םעד טָא ןהעטשסיוא טינ ןענָאק ןערילָאק לייוו ,סייוו ןענייז
 לעקיטש סָאד ןעוו ,ךָאד .קעלּפ ןטימ ןעמאזוצ טכיילבעג ןערעוו
 -עג וצ ןעריבָארּפ ןעמ געמ ,טרָאס ןערעייט ןייק ןופ טינ זיא הרוחס
 אינָאמא ןיא ןעקנוטנייא דלאב עקאט רעבָא ,דיסע קילעזקא ןעכיורב
 .(דיסע םעד ףיוא טסערפ) רעזיילערטוינ א זיא אינָאמא לייוו ,רעסאוו
 - } ג .שובלמ ןופ ץאלּפ דנעטיידַאבמוא ןא ףיוא רעהירפ טריבורּפ
 .םס ַא זיא דיסע קילעזק א ,טקנעד

 :דיסע קילעזקא ןעמ טכאמ ױזַא טָא ןוא

 ןוא (סלאטסירק) ךעלקיטש ןיא ןעפיוק ןעמ ןָאק דיסע םעד טָא
 רעפעלסע ןא ףױא לעפעלסע ןַא ;ןָאשולאס ןעקרַאטש ַא ןעכַאמ
 םָאד .לעשעלפ ַא ןיא ןעטלַאה סע טיײהרעקרַאטש ױזַא טָא ןוא רעסַאװ
 ןעק ןעמ רעדַָא .ןעשויל אס דע טיירוי ט ע ס ןעמ טפור
 ןיא ןערחיפוצ סע ןוא ךעלקיטש יד טָא ןופ לעפעלסע ןייא ןעמהענ ךיוא
 םוצ גיטרַאפ שאלפ ַא ןיא ןעטלאה סע ןוא ,רעסאוו לעפעלסע ןיינ
 ט ו י ל י ד טסייה ןעשוילאס רעטצעל רעד טָא .ןעקעלפ ראפ ןעכיורֿב
 .ןעשוילאס רעקרַאמש טינ ,רערעטיש טסייה סָאד ,ן עשו יל א ס
 ,דיסע קילעזקַא ךעלקיטש סָאמ ערעסערג ַא ןעמהענ געמ ןעמ ךילריטַאנ
 רעד טימ ןעטסָאמעג ןייז ךיוא רעסַאו סָאד ןיוש ףרַאד ןַאד רעכָא
 ףיוא םלאטסירק קלח ןייא ,טרָאוװ ןייא טימ .סָאמ רערעפערג רעגיבלעז
 ןעמ ןעכלעוו טימ ,"ןָאשוילאס טויליד, רעד זיא רעסַאו םיקלח ןיינ
 10 ַא ןעמ טפור ןָאשוילאס ַאזַא .ןעקעלפ םױרַא ךילנחעוועג טמהענ
 .ןעשוילאס טנעצָארּפ

 -עלפ עסיוועג ףיוא ןעלַאירעטַאמ יד ןעכיורבעג וצ יוװ עקַאט ןיוש 6
 -רָאס, ןעפור רימ עכלעוו ,גנולײטּפָא רעד ןיא ןָא טשרע רימ ןעזייוו ,ןעק

 : ,"ןעקסעלפ עטריט



 209 ןעקעלפ ןעמענוצסיורַא

 ריסע קילעזקַא ןעכיורבעג וצ יו
 ץפיוא ןעמ ןָאק ,סנעטשרע .םינפוא ייווצ ףיוא ןָאמ ןעמ ןָאק סָאד

 דיסע קילעזקַא) דיסע קילעזקַא ענעקורמ לעסיבַא ןעגעלפיורַא קעלפ
 ןיצידעמ ַא ןופ רעסַאװ ןעּפָארט ַא טימ ןעצענַאב סָאד ןוא (סלאטסירק
 ךיוא ןעּפַאקנָא קעלפ ץ'פיוא ןעמ ןעק ,םנעטייווצ .(אקמעּפיּפ) רעּפַארד

 10 דליב
 60 ט31:168/ 0 8. 2604 01 316?011001.

 טויליד) דיסע קילעזקא עטרהיפוצ לעסיבַא רעּפַארד ןיצידעמ ן'טימ
 םָאװש עלעקיטש ןיילק ַא רעדָא ,לעטשרעב-ןהייצ ַא טימ ןוא (ןעשוילאס
 טמוק רע טסייה סָאד ,ךיילב טרעוו קעלפ רעד זיב ,ןעביײרנייַא טוג
 רעד ןיא ןעקנוטנייא קעלפ ן'טימ ץַאלּפ סָאד ןעמ ףרַאד ךָאנרעד ,סױרַא
 שובלמ םעד ןיוש ןעמ ןָאק ןַאד .ןעקנעוושסיוא טוג ןוא רעסַאװ לעסיש
 ע ס י יו ו ר ַא נ ,ןעבױא טגָאזעג יו רעבָא .ףייז טימ ןעשַאוװ
 -רַאפ ןענָאק ,להָאוו-ייב יצ ,דייז יצ ,טנעווייל יד ,להָאוװ יצ ,ן ע כ א ז
 .דיסע קילעזקַא ןעגָארט

 (םס) ןַאמעל וװָא סטלָאס
 -וװַא-סטלָאס ןעכיורבעג וצ ןעמ טרידנעמַאקער ןעקעלפ עסיוועג ייב

 ןוא רַאטרַאט-װַא-םעירק בלאה ףיוא בלַאה זיא סָאד .ןָאשוילָאס ןַאמעל
 ןוא טייחרענעקורמ ןעמאזוצ ייז טשימ .(קייטּפא) לערָאסיװָא-סטלָאס
 ,טכיורבעג טרעוו סָאד .רעסַאװ רעטלאק לעפעל-סע ןיינ ףיוא ןופרעד לעפעל-םע ןייא טמהענ סע ףרָאד ןעמ ןעוו .לעשעלפ ַא ןיא ייז טלַאה
 ,דיסע קילעזקַא יוו
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 ןעגעלוצפיורַא טרידנעמָאקער ךיוא לָאמַא טרעוו ןָאמעלדװַא-סטלָאס
 עכילטע טימ ןעביוא ןופ ןעצענַאב ןַאד ,קעלפ ן'פיוא טייחרענעקורמ
 רעבַא .ןעמונימ רָאּפ ַא ןהעטמש ןעזָאל ױזַא סָאד ןוא רעסַאװ ןעּפָארט
 ןיא ךָאנרעד ןוא רענייר ןיא רעהירפ ,ןעקנעוושסיוא דלַאב ףרַאד ןעמ|
 ,רעסאוו אינָאמַא

 (םס) ריסע קירַאטרַא

 ,םנעדייז עכילנהעוועג ףיוא ןעכיורבעג ןעמ אל דיסע םעד מָא

 רעהירפ םהיא טשימ ןעמ ןעוו ןוא .טנעווייל ןוא להָאוװמייב ,סנעלהַאוװ
 יד וליפַא רֶע טדַאש ,ץלַאז טימ בלַאה ףיוא בלַאה סיוא טייהרענעקורט
 סָאד .(טינ ןעריקַאילב סָאװ ,ןערילָאק) ,טינ ךיוא ןערילָאק עקרַאטש

 ןופ ןעשנעמ לעיפ טינ ןעסייוו רעדייל רעבָא דיסע רעכילצינ ַא רהעז זיא
 .ןעמהענסױרַא ןעקעלפ ןופ ןינע ןוא טייקכילצינ ןייז

 דיסע קירַאטרַאט ןעכיורבעגנ וצ יו

 טימ םהיא טקעדַאב ןוא רעסַאװ לעסיבַא טימ קעלפ םעד טצענַאב

 בלַאה ףיוא בלַאה טשימענסיוא ץלַאז ןוא דיסע קירַאמרַאט ענעקורמ

 ףרַאד טסנָאז ,עטרילָאק ַא זיא הרוחס יד ןעוו ןעמ ףרַאד ץלַאז סָאד) |
 ,לעפעל 8 טיִמ רעדָא ,רעגניפ יד טימ ןייַא טכבייר .(טינ ץלַאז סָאד ןעמ
 טקעדַאב ןוא קעלּפ םעד טצענַאב רעדָא .סױרַא טמוק קעלפ רעד זיב

 ןוא (דיסע קידַאטרַאט רעטרענייפרַאפ) רַאטרַאט ווָא-םירק טימ םהיא !
 טוג קעלפ םעד ןעטלַאה וצ רעסעב זיא סע .רעגניפ ץ'טימ ןייַא טבייר
 םעד טפלעה ץיה יד לייוו ,רעסַאװ ּפָאט ןעסייה ַא רעביא ןעניוצעגסיוא

 .רעטיוא דיסע

 | דיסע קירַאטרַאט רעטרהיפוצ

 -ץלפ ַא ןיא גימרַאפ ןעטלַאה דיסע קירַאטרַאמ םעד ןָאק ןעמ רעדָא
 רעסאוו רעטלאק לעפעלסע ןיינ ףיוא לעפעלסע ןייא טרהיפוצ .,לעש
 ףיוא דיסע קירַאטרַאט לעפעל-סע ןייא ןוא ; ןעשוילָאס ןעכַאװש א רַאפ
 .ןאשוילאס ןעקרַאטש ַא רַאּפ רעסַאװ רעסייה לעפעל סע ןייא

 דיסע קירַאטרַאט רעכַאוװש רָאנ

 .ב .צ ,דיסע קירַאטרַאט ןיא ןעכַָאקסױא ןעקעלפ ןעמ זומ לָאמַא

 רָאג ןיוש ןעמ ףרַאד וצרעד .וו .זַא .א ןעקעלפ רעװַאשז עט'נשקע'רַאּפ

 ןיא) דיסע םעד טָא ןופ עלעפעל-עעט ןייא יו ,דיסע קירַאטרַאט ןעכַאװש

 -רעד טינ טסעגראפ רעבַא .רעסַאװ טרָאװק רעבלַאה א ףיוא (ךעלקיטש
 .ןערעסַאװ עכילטע ןיא ןעקנעוושוצסיוא טוג ךָאנ

 דיסע קיטיסא-

 ,רעסַאװ טימ טשימעגנעמַאזוצ גנַאל טהעטש דיסע קירַאטרַאט ןעוו

 דַארג טכיורבעג טרעוו רע .דיסע קיטיסַא טרעוו ןוא "עילַאק , רע טרעוו

 ןיא ןעפיוק ןעמ ןַאק דיסע קיטיסַא רעבָא .דיסע קירַאמרַאט רעד יו

 ,(םלאטסירק) ךיוא ךאלקימש
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 (רעכיילב) טהענַאננעמריופ םויסעטַאּפ

 עסייוו עלַא ףיוא ןעכיורבעג ןעמ ןַאק טהענַאגנעמריױפ םויפעטַאּפ
 טמהענ רעכיילב רעד טָא (סנעדייז עטכַאמעגכָאנ) ןָאײר ץוח ַא ,תורוחפ
 -רַאפ קרַאמש ןענייז ןעקעלפ יד ןעוו לָאמַא רעבָא ,ןעקעלפ ךס א סױרַא
 ףרַאד ןעמ רעכָא ,להָאמ עכילטע ןעכיורבעג סָאד ןעמ ףרַאד ,ט'נשקע
 קעלפ םעד ןעמ זומ ,םפ םעד טָא ןעכיורבעג ןעדעי ךָאנ זַא ,ןעקנעדעג
 םוא ,ןעמ טוט סָאד .ןעצענַאב רעדיוו ןעמ געמ ןאד ןוא ,ןעקנעוושסיוא
 לייוו ,הרוחפ רעד ףיוא לָאמַא ףיוא גנַאל וצ ןהעטש טינ לָאז םס רעד
 ,סױרַא טינ ןופרעד רהיא טמוק סטוג ןייק

 סע רעבָא ,ןהעטשסיוא ךיוא סָאד ןענַאק ןעכַאז עטרילַאק עגינייא
 רעכלעוו ,שובלמ ןיא ץַאלּפ א ףיוא ןעריבורּפוצסױא רעהירפ רעסעב זיא
 ןעבילבעגרעביא ןא ףיוא רשפא רעדָא ,ןעגיוא יד ןיא םינ ךיז טפרַאוו
 טקריוו םויסעטַאּפ רעד יו ,ןהעז וצ םוא ,הרוחס רעד ןופ ,עלעקטַאמש
 ןיא גיטראפ טחענַאגנעמריױפ םויסעטַאּפ םעד טלַאה .רילָאק םעד ףיוא
 טנייּפ א ףױא (ךעלקיטש) םלאטסירק עלעפעלדעעט ַא -- שאלפ א
 ,שַאלפ רעד ןופ ןעּפָארמ עכילטע טסיגַאב ,ףרַאד ןעמ ןעוו .רעפַאװ
 ןוא עלעקעטש ןערעזעלג א רעדָא ,רעּפַארד ןיצידעמ ַא גידנעכיורב
 רעד יו םעדכָאנ זַא ,טפערט טּפָא .ןעטונימ ףניפ ַא ןעגעג ןחעטש טזָאל
 .גניר רעכילטיור רעדָא ,רעניורב א טביילב ,סױרַא ןיוש זיא קעלפ
 םעד טוג זיא ,לָאװמיײב רעדָא ,טנעווייל ,דייז זיא הרוחס יד ןעוו ,םורַאד
 ,טקרעמַאב ןיוש יו ,דיסע קילעזקא ןערעטיש טימ ןעצענַאב וצ קעלפ
 יד ןעוו רעבָא .רעסַאװ אינָאמַא טימ ןַאד ןוא טּפַאז ענעמיל רעדָא
 ןעשזדָארדײה טימ ןעצענַאב וצ טוג םהיא ןיא ,להָאו זיא הרוחס
 םימ ןעכאמ רעיױז טכייל רעהירפ ףרַאד ןעמ ןעכלעוו ,דייסקארעּפ
 -ַאװ עכילטע ןיא טקנעװש .דיסע קילעזקא רעדָא קירַאטרַאט לעסיבַא
 | | .ןערעס

 - .(רעכיילב) דייסקארעּפ ןעשורארדייה

 + טכיורבעג געמ ןוא ,ןעקעלפ רַאפ רעכיילב רעטונג א זיא סָאד טָא
 א ןעמהענסיורא ףראד ןעמ ןעוו .תורוחס יילרע'ךס א ףיוא ןערעוו
 יד ןעמהענוצסיורא םוא ,רעסאוו עינַאמַא עקנעסיבַא וצ טיג ,קעלפ
 -רעּפ רעד םוא ,ןעבעגעגוצ קייטּפא רעד ןיא טרעוו עכלעוו ,טייקרעיוז
 ןיצידעמ א טימ ףיורא םעּפאק .ןהעטש רעסעב ןענָאק לָאז דייסקא
 (*.ןערעסַאװ עכילטע ןיא טקנעווש ןוא לעסיבא ןהעטש טזָאל ,רעּפארד

 -אמ ,ןעקעלפ ןעמענוצסיורא ףיוא סדיסע עטנעכערעגסיוא ןעביוא יד (* |
 םוא .הרוחס רעיולב ןוא רעצראווש ףיוא טּפיוהרעביא ,ןעקעלפ ןיילַא לָאמא ןעכ
 -עגנייא םאוש לעקיטש ַא טימ ּפֶא קעלפ םעד טשיװ ,ןערעסעבוצסיוא סָאד
 -ָאלק טימ טשיװ ,טינ טפלעה סָאד ביוא .רעסַאװ אינָאמא ןיא ןעקנוט
 ןוא דייז ,טנעווייל ,?עוומייב ףיוא ןעכיורב ןעמ געמ םרָאפָארָאלק ,םרָאפָאר
 | ,להָאװ



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד = | 212

 (רעכיילב א ךיוא טּפָא) אינָאמַא

 יַאװו קלח 1 .רעסַאװ ןיא ךיז טזָאלוצ רעכלעוו ,זַאג א זיא אינַאמַא
 -נָאק זיא סָאד .זַאג םיקלח 700 זיב 800 ןופ ןייא ךיז ןיא טּפַאז רעפ
 .קעטּפא ןיא יז טנירק ןעמ ןוא אינָאמַא עטרירטנעצ

 -ָאמַא זיא סָאד .זַאג רעד טינ ,ָאזלַא ,זיא עינָאמא עטרירטנעצנַאק
 ,קרַאמש רהעז זיא סָאד רעבָא ,רעסַאװ טימ טשימעגסיוא ןיוש זאג-עינ
 .רעסאוו םימ ןיילַא טשימ ןוא אינָאמַא יד טָא טפיוק

 ,ךירבעג םענײמעגלַא םוצ שַאלפ ַא ןעכַאמ ליוו ןעמ ןעוו ןוא
 8 רעדָא 7 ףיוא אינָאמא עטרירטנעצנַאק קלח 1 ןעמהענ ןעמ ףראד
 ןעמ סאוו ,אינָאמַא יד יו ,רעקרַאטש זיא סָאד טָא .רעסַאװ םיקלח
 -עגסיוא ךילנהעוועג ןיוש יז זיא טרָאד לייוו ,ןעמעלק יד ןיא טפיוק
 ןילַא ףרַאד ןעמ עכלעוו ,אינָאמַא עטשימוצ עטצעל יד טָא .טּפעװ
 ."ןרָאהסטרַאה ווװָא סטיריּפס , רעדא ,"אינָאמא אווקא , טסייה ,ןעכַאמ
 ףראד ,רעסַאװ אינָאמַא טימ ןעשַאו סעּפע ףרַאד ןעמ ןעוו ,טציא ןוא
 יירד ןעמהענ טשרע שַאלפ רענעבירשַאב רעטצעל רעד טָא ןופ ןעמ
 .רעסאוו טרָאװק ןייא ףיוא לעפעלסע

 אינַאמַא ןופ ךיורבעג | |
 ןופ ןוא סדיסע טימ ןעגינייאראפ וצ ךיז עבמ יד טָאה אינָאמַא |

 טכייל ןאד ךיז טשאוו סעכלעוו ,ץלאז ַא טרעוו גנוגינייאראפ רעד טָא
 אינָאמא .ןעוועג זיא קעלפ דיסע רעד ואוו ,ץַאלּפ םעד ןופ סיורא
 ןעקעלפ סױרַא טמהענ ןוא הרוחס עכילנהעוועג םוש וייק טינ טדַאש
 ,"רעווליס וװָא טחערטיינ, ,ןידָאייא ,ןייוו ןעטיור ,סדיסע עקרַאטש ןופ
 .(ץלַאמש-שיפ) ליוא רעווילידאק ןוא רעסאוו םי ןופ ןעקעלפ ךיוא ןוא

 (רעכיילב) רעסַאװ לעוואשזד

 -דיירָאלק זיא הרוחס ןופ סרעכיילב עטסניטכיוו יד ןופ ענייא

 -אוו "לעוװַאשזד, ןעמ טכַאמ רעדױּפ םעד טָא ןופ .(קייטּפא) .םייל-ווָא

 רע לייוו ,עלעקפַאש ןיא גיטראפ ןהעטש ךיוא ףראד רעכלעוו ,רעס

 "יא ןוא ,ןעקעלפ עסיוועג ןעמהענסיורא םייב ץונוצ קרַאטש טמוק

 עטלעגראפ ,טנעוװייל יו ,ןעכאז ענעדיישראפ ןעכיילב וצ טּפיוהרעב
 | .וו .זא ןוא שעוו

 רעסַאװ לעוואשזד ןעכַאמ וצ יו |
 ייוצ ןיא (קיײטּפא) םייל-װָא-דײרָאלק טנופ בלַאה ַא טרהיפוצ

 טנופ ַא ילכ רעדנא ןא ןיא ךיוא טזָאלצ ;רעסַאװ רעניכַאק טרָאװק

 יז טסיג .רעסאוו רעסייה טרָאװק א ןיא (אדָאס-לעפ) עדָאס שַאוװ

 א ךרוד .ןעצעזּפא םוג ךיז ןוא ןעלהיקסיוא טזָאל ןוא ןעמאזוצ עדייב

 ןייק זא ,רעסאוו ערָאלק סָאד רָאנ ,ּפָא טעייז טָאלק-זישט ןעגיטלעּפַאד

 -ַאװ, טרָאװק יירד יד טָא טלַאה .ןעלַאפנײרַא טינ ןעלָאז סעקדורג

 -םיורא ףראד ןעמ ןעוו .ילכ רענרעזעלג רעדָא ,רענעדרע ןַא ןיא "רעס

 ןָא טעּפאק רעדָא ,לעטשרעב א טימ טצענאב ,ןעקעלפ עסיוועג ןעמענ

 דלאב עקאט טקנעווש ןוא ןייא טוג טבייר ,רעּפארד-ןיצידעמ א טםימ
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 -אוו אינַאמא ןיא ןייא םעדכָאנ טקנימ ןוא ,רעסַאו רענייר ןיא סיוא
 ביוא) קעלפ ןופ דיסע םעד ןעריזילערטוינ לָאז אינַאמא יד זא ,רעס
 טנעווייל ןוא להָאוװמייב רָאנ זא ,טקנעדעג .(דיסע ןופ זיא קעלפ רעד
 ןערעוו סנעדייז ןוא להָאװו .רעסאוו לעװַאשזד םעד ןעמהענראפ ןענַאק

 .רעדניק יד רַאפ סע טיח ,םס זיא סָאד .םהיא ןופ ןעסעגוצ |

 רעסַאװ לעװַאשוד רערעטיש
 עטלעגראפ קרַאטש ןעכאמ סייוו רעדָא ,ןעכיילב ףראד ןעמ ןעוו

 ןעטנַאמרעד ןעביױא םעד טָא ןופ טרָאװק עבלַאה ַא טמהענ ,שעוו
 -אוו רעמירַאװ ןאלאג ןעבלאהרעדנא עדעי ףיוא "רעסאוו לעװַאשזד,
 ,העש עבלַאה עגרַאק א ןהעטמש טזָאל .שעוו סָאד ןייא טקנוט ןוא רעס
 טוג זיא סע .ןערעסַאו עכילטע ןיא םיוא טקנעווש ןוא ,רהעמ טינ
 טינ ייז לָאז סע זא ,לָאמא ףיוא ךעלקימש רָאּפ א ןעקנוטוצנייא רָאנ
 לעװַאשזד רעד לייוו ,רעסַאװ םעד ןיא גנאל וצ ןעגיל וצ ןעמוקסיוא
 .הרוחס יד ןעפע טמהענ ןוא ,קרַאטש זיא "רעסאוו

 ןוא ,"סרעכיילב , עּפױרג יד ןעזיוועגנָא טציא זיב ןעבָאה רימ
 .םרעּפַאזניײא יד ,עּפורג עטייווצ יד ןענעכערסיוא רימ ןעליוו טציא

 סרעּפַאזנייא -- 2 עּפורנ

 ,שירפ ךָאנ ןענייז ייז ןעוו ,טּפיוהרעביא ,ןעקעלפ עטעפ עסיוועג
 ,ןעלאירעטַאמ טימ דלַאב ייז טקעדַאב ןעמ ןעוו ,ןעמונעגסיורא ןערעוו
 -כָארק ענעסיוטשוצ ,ןענייז סָאד ןוא .טייקטעפ יד ןייא ןעּפאז סאוו
 ,קאשט שטנערפ ,טריוא סרעלופ ,איזענגַאמ ,דיירק רענעסיוטשוצ ,לַאמ
 קיטש א ףױרַא דלַאב קעלפ םעד ףיוא טגעל ןעמ רעדָא .וז .זַא .א
 יד ןוא ,ףיורעד ףיױא ןעזייא םייח ַא טלַאה ןעמ ןוא ריּפַאּפ קעלק
 ןעמ טשיוװ ךָאנרעד .ןיירא ריּפַאּפ ןיא ןיירַא טהעג טייקמעפ עצנַאג
 טםוג זיא םע .ןיטנעּפרעט טימ טשימעגסיוא ,לָאהָאקלא לעסיבַא טימ
 ןעמאזוצ עלעקפאש ןיא סרעּפַאזנייא יד טָא ןופ עכילטע ןעטלַאה וצ
 לעטניב א .ןעקעלפ ןעמחענוצסיורא ףיוא ןעפָאטש ענירביא יד טימ
 .ןעלהעפ טפראדעג טינ ךיוא טלָאװ ריּפַאּפ-קעלק

 -לאס} םרעזָאלוצ יד ,עּפורג עטירד יד טציא רימ ןעביג טָא ןוא
 ,(םטנעוו

 סרעזָאלוצ יד -- 3 רעמונ עפורג
 .לָאהָאקלַא

 -אירעמאמ עכלעזא ןעזָאלוצ טכייל ןָאק לָאהָאקלא סאוו ,ראפרעד
 ןעמ טכיורב ,רעזערג ןוא ןעסנירג ןופ טפַאז ןוא סמָאנ ,סטעפ יו ,ןעל
 רעמיא .ןעשאוו טכייל טיִנ ךיז ןענַאק עכלעוו ,תורוחס ףיוא םהיא
 -לֵא דרושטחעניד .עּפורג רעגיבלעז רעד וצ ןערעהעג םמרָאּפָארָאלק ןוא
 ,לָאהָאקלא רעניטכיר רעד יו ,טוג ױזַא דָארג זיא ןעקעלפ ראפ לָאהָאק
 .ןענירק וצ רעווש ױזַא טציא זיא םָע ןעבלעוו
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 .ןיטנעפרעט

 -רךַאפ זיא רע ןעוו .רעמיוב עסיוועג ןופ לייא ןַא זיא ןיטנעּפרעמ
 ."ןיטנעּפרעט וװָא ליוא, ןעפורעגנָא רע טרעוװ ,(טריליטסיד) טרענייפ
 םהיא ןעק ןעמ .שינרַאװ ןוא טניעּפ טכייל ץנאג טזָאלוצ ןיטנעּפרעט
 ףיוא וליפא ןעקעלפ עטנָאמרעד יד טָא ןעמהענוצסורַא ףיוא ןעכיורבעג
 ַא טימ ןעכיורבעג וצ םהיא טםוג זיא סע .תורוחס עטסטאקילעד יד
 -עמ 8 טימ קעלפ ץפיוא ןעּפַאקנא םהיא רעדא ,םאווש לעקיטש ןיילק
 .(עקטעּפיּפ) רעפארד ןיציד

 .ןיזנעב ןוא ןילָאזאג

 ןעקעלפ עטנַאמרעדנעבױא יד ךיוא ןעזָאלוצ ןעלאירעטַאמ יד טָא
 טהעז ןילָאזעג טימ ןעשַאו וצ יו .הרוחס םוש ןייק טינ ןעמאש ןוא

 ,355 לעמץעלב |
 דײרַאלקארמעט ןָאברַאק |

 "וצ) רעזָאלוצ טנעוולאס רעגיטכיוו א זיא לאירעטַאמ רעגיזָאד רעד
 ,קײטּפא ןיא םהיא טפיוק ןעמ ..(ןעקעלפ טזָאל

 -עטַאמ עמנעכערעגסיוא יד ןופ סָאמ עגיטכיר יד רימ ןעביג טָא
 | : ןעלאיר

 סעיצרַאּפָארּפ עניטניר
 | ,דיסע קילעזקא
 םלאטסירק לעפעל-פע ןַא -- (ןָאשוילאס דעטיירויטעפ) קראטמש

 1 ףױא 1 טסייה סָאד .רעסאוו לעפעליסע ןא ףיוא
 לעפעל-םע 9 ףױא לעפעליסע 1 -- (ןָאשוילאש טויליד) ךאווש

 .רעסאוו
 .ןָאמעל ווא סטלָאס

 9 ףױא 1 .רעסאוו לעפעל-סע 9 ןוא סלאטסירק לעפעליסע 1
 דיסע קירַאטרַאט

 ,1 ףיוא 1 -- ןָאשוילאס דעטיירויטעס
 ,10 רעדא ,9 ףיוא 1 -- ןָאשוילאס טויליד

 ,רַאטרַאט וװָא םירק
 .רעסאוו טרָאװק עבלַאה א ףיוא ךעלעפעל עעט עכַאלפ 4

 .טהעגנאגנעמריופ םויסעטָאּפ |
 עבלַאה) רעסַאוװ טנייפ ַא ףױא סלאטסירק עלעפעל עעט ןייא

 .(טרָאװק
 ,רײסקַארעּפ ןעשזדארדייה

 ןעמהענוצסיורַא ףיוא רעבָא ;קיעטּפא רעד ןופ גימרַאפ טמוק סָאד
 טרָאד לייוו ,רעסַאו אינָאמא לעסיבַא ןעשימוצ ןעמ ףראד ןעקעלפ
 ָאמא .ןהעטש ןענָאק לָאז רע זא ,ןעשזדארדייה םעד ןעמ טרעיוזראפ
 .טייקרעיוז יד ףיוא טסערפ אינ
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 .אינַאמַא

 טימ טרהיפוצ טרעוװו רע .זאנ א זיא אינָאמַא ,טנָאזעג ןיוש יו
 | .רעסאוו

 .זַאג םיקלח 700 זיב 800 ןופ ןיירַא ךיז ןיא טּפַאז רעסַאװ קלח 1
 -נָאק יד טרהיפוצ ןעמ ןעוו .אינָאמא עטרירטנעצנָאק זיא סָאד ןוא
 רעדא ,"אינָאמא אווקא , ןעמ טנירק ,רעסאוו טימ אינָאמא עטרירטנעצ
 ןיא טפיוק ןעמ ןעבלעוו ,טרָאס םעד טָא ,"ןרָאהסטראה ווָא סטיריּפס,

 ,סירעסָארג יד |
 ןץ'כָאנ הרוחס ןעקנעוושסיוא רעדא סעּפע ןעשאוואוצּפא םוא ןוא

 -וצ ןוא "אינָאמא אווקא , יד טָא טמהענ ,קעלפ דיסע ןַא ןעמהענסיורא
 +רעסאוו טםימ טשרע יז טרהיפ

 .רעסאוו טרָאװק ַא ףיוא לעפעלסע 9

 .רעסַאװ לעװַאשזד

 ,רעסאוו עסייה טרָאװק 1 ףיוא (אדָאס-לעפ) עדָאס שאו טנופ 1
 טשימ .רעסַאװ טרָאװק ייווצ ףיוא "םייל וװָא דיײרָאלק , טנופ 22 ןוא
 ןאד .ןעצעופא םוג ךיז ןוא ןעלהיקסיוא טזָאל ,ןעמאזוצ עדייב ייז
 ,עטצעזעגּפא סָאד רָאנ ,טָאלק זישט ןעגידנעייווצ א רעביא ּפא טעייז
 .ילכ רענרעזעלג רעדָא ,רענעדרע ןיא טלַאה "רעסַאװ, ערָאלק

 .טקארָאב |

 .רעסאוו טרָאװק 1 וצ עלעפעל עעט 1
 רהעז ףראד ןעמ ןעוו ,רעסַאװ זָאלג 1 ףיוא ץעלעפעל עעט 1 לָאמ8

 (*.קרַאמש

 ןעקעלפ עטריטרָאפ -
 םעד ןיא ףייז ןופ טעוועטראהראפ ןערעוו ןעקעלפ ליפ יו ױזַא

 ,גָאטסניד ןייז לָאז גָאט שאו זא ,ןַאלּפ רעטוג 8 ןעוועג טלָאװ ,ןעשאוו
 -םיורא ןעקעלפ יד ,ןערעוו טקוקעגרעביא שעוו סָאד לָאז גָאטנָאמ ןוא
 ןייא ןיא ןוא .םעד ןיא ןָא ךיז טרהיר ףייז רעדייא ,ןערעוו ןעמונעג
 ,ךיוא ןערעוו טכירראפעקסיוא לייוורעד עקאט שעוו סָאד געמ סגעוו
 ,רעסיורג ןייק ןערעוו טינ לָאז סיר רעניילק ַא זַא

 :ןעקעלפ סעּפורג יילרעלא רימ ןעביג טָא ןוא

 | + .סעלפ וָארנ

 טימ ןעמחענסיורא ןעמ ןַאק שעוו סייוו ףיוא קעלפ זָארג ןעשירפ א
 וצ טוג זיא ןעזָאלרַאפ ןיוש קעלפ רעד זיא רעמָאט רעבָא ,לָאהַאקלא

 -ַאה ןעקעלפ ראפ ןעפָאטש סעּפורג יירד יד ןיא -- .גנוקרעמאב (*
 ,ייז טימ ןײמענלַא ןיא ןהענַאב וצ ךיז יוזא יװ ,ןעזיוועגנָא זיולב רימ ןעב
 ערעסָאװ ףיוא עקאט ןיוש רעבָא .ןעניטרעפוצ ןוא ןעשימנעמאזוצ ייז ױזַא יו
 -ּפא רעדנעמוק רעד ןיא ןֶא טשרע רימ ןעזייוו ,ןעכיורבעג וצ ייז ןעקעלפ
 ןעפראד טעוװ רעזעל רעד ,'ןעקעלפ עטריטרָאפ, טסייה עכלעוו ,גנולייט
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 -רעד טייחרעסייה ןוא ןעציהרעד סע ,דיסע קירַאטרַאט ןעמחענ
 -נירג יד רעבָא ,ןירג ןופרעד טרעװ רע .קעלפ םעד ןעשַאו טימ
 -ץלפ זָארג .סעקנעילימ עמיראוו טימ ןעשַאו ןיא סױרַא טמוק טייק
 -לא רעדָא ,רעטיא ןופ םיורא ןעמוק סנעדייז ןוא סנעלָאװ ףיוא ןעק
 .טגנידעשַאב טינ טרעוו הרוחס יד ןוא ,לָאהָאק

 לץסיבַא טזָאל ןוא םעסעלאמ טימ קעלפ זָארג םעד ןָא טבייר רעדָא
 ןטבייר רעדָא .ףייז ןחָא ,רעסאוו רעמירַאװ ןיא טשאו ןאד ,ןהעטמש
 .(קיעטּפא ןיא) ץלַאמש ריזח ןַא

 .סעלפ עוװַאק ןוא עעט
 םערּפש .סױרַא טכייל ייז ןעמוק ,שירפ ןענייז ןעקעלפ יד טָא ןעוו

 לעסעק ץעעט א ןופ ןוא רעסַאװ רעסייה לעפיש א רעביא סיוא ייז
 .רעסַאװ עסייה ךָאנ ייז ףיוא ךיוה רעד ןופ טסיג (קיניישט)

 -רַאהראפ ןענייז רעדא ,טזָאלראפ ןיוש ןענייז ןעקעלפ יד טָא ןעוו
 -םיורא ןיוש ייז ןעמ זומ ןֿאד ,ףייז טימ ןעשַאו ןופ ןעראוועג טעוועט
 ןעקעדאב רעדא ,רעסאוו לעוואשזד רעדא דיסע קילעזקא טימ ןעמהענ
 ףיוא ןעסיורד ןיא ןעטלַאה ױזַא עקַאט ןוא ץלַאז ןוא טפַאז ענעמיל טימ
 .ןוז רעד

 טקייוו ,טנעווייל רעדא לָאװמייב ףיוא ןענייז ןעקעלפ יד ןעוו רעדָא
 ,(רעסאוו זָאלג א ףיוא עלעפעל א) ןָאשוילאס סקארָאב ַא ןיא ןייא ייז
 .רעסאוו רעגיכָאק ןיא םיוא טקנעווש ןוא לעסיבא ןעניל טזָאל

 ןייק ןוא טעוועטראהראפ קרַאטש ןיוש ןענייז ןעקעלפ יד טָא ןעוו
 -וצ ."טהענַאגנעמריופ םויסעטָאּפ , טימ טריבורּפ ,םינ ייז טרהיר ךאז
 ַא טימ קעלפ םעד ןייא טצענ ןוא רעסאוו טנייּפ א ןיא עלעפעל א טזָאל
 ;רעּפארד ןיצידעמ ַא טימ רעדא ,סַָאנ קרַאמש טינ ,םאווש לעקיטש
 טפאז ענעמיל ןיא סיוא דלאב טקנעווש ןוא טונימ ףניפ א ןהעמש טזָאל
 עסייוו עלַא ראפ טונ זיא סָאד ירעסאוו ךס ַא ןיא טקנעווש ןַאד ןוא
 .דייז ןָאייר ץוח א ,תורוחס

 טימ סױרַא ךיוא ייז ןעמ טמהענ ,שירפ ןענייז ןעקעלפ יד טָא ןעוו
 -אוו ןיא סיוא טקנעווש ןאד ןוא העש רָאּפ א ןעקייוו טזָאל .ןירעצילג
 .רעסאוו רעמיר

 -נעווייל םענייר םעד ףױא קעלפ אזא טפערט שיט םייב ןעוו
 םייה טימ רעלעט ןעטיירב א רעטנוא דלַאב טקור ,ךוטשיט םענעט
 ןיב ,רעגניפ יד טימ גידנעבייר ,קעלפ םעד ןייא טקנוט ןוא ,רעסאוו
 ךומדנַאה ןעטגעלעגפינוצ א רעטנורַא ןאד טקור .סױרַא טמוק רע

 -ָאה ףראד רע ןעכלעוו ,לאירעטַאמ ןעדעי טימ ?לעטעלב סָאד קירוצ ןעשימפיוא
 ,טֶא .םהיא טימ ךיז טהענַאב ןעמ יװ ,ןעניפעגסיוא ןוא ,קעלפ ןייז וצ ןעב
 ןערידנעמַָאקער קעלפ אזַא ןוא אזא וצ זא ,טניפעג ןעמ ןעוו ,ליּפשייב םוצ
 ןיא "דיסע קילעזקַא, ןעניפעג ןעמ ףראד ,"דיסע קילעזקָא , ןעמהענ וצ רימ

 םהיא יו ,ןהעז ןאד ןוא ,"סעּפורג יירד יד , ןעפור רימ סאוו גנולײטּפא רעד
 .ןע'מס עכילרהעפעג ץלַא ןענייז סָאד זַא ,טקנעדעג רעבָא .ןעכיורבעג וצ
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 טנעקרעד ןעמ ןוא רעביא םעלג ןעזייא ןעסייה רהעז ןייק טינ טימ ןוא
 | .ןעפארטעג טָאה סעּפֶע יצ ,םינ וליפא

 רעקוצ םימ ןעטישַאב וצ םונ זיא עעט רעקרַאמש ןופ קעלפ ַא

 םהיא ןאד ןוא ,העש עכלַאה א רעסַאװ ןיא ןעקייוו ןעזָאל םהיא ןוא
 -יל םימ םהיא גידנעצענאב ,ןוז רעד ףיוא ןעטלאה ןוא ןעקנעוושסיוא
 ,טפאז ענעמ

 .ןעקעלפ ךלימ ןוא עװַאק ,עעט
 א םימ ןָא ייז טבייר ,טזָאלראפ ןיוש ןענייז ןעקעלפ יד טָא ןעוו

 .ןירעצילג טימ טשימעגסיוא ,ייא ןא ןופ לעכעלעג

 | .ןעקעלפ ואקָאק ןוא דאלַאקַאשט
 ,סיורא םכייל ייז ןעמ טמהענ ,שירפ ךָאנ ןענייז ןעקעלפ יד טָא ןעוו

 םױא טקנעװש .ןירעצילג ןיא העש רָאּפ א ףיוא ייז גנידנעקייוונייא
 .טפָא רהעז ךיוא טפלעה רעסַאװ ןוא ףייז .רעסאוו רעמיראוו ןיא

 לעװַאשזד טםימ םירא ןעמ טמהענ ןעקעלפ עטעוועטראהראפ
 .רעסאוו

 ךיז ןעשאוו סאוו ,ןעכאז ףיוא ךיז ןעפערט ןעקעלפ יד טָא ןעוו
 טא רעבָא .םרָאפָארָאלכ רעדא ,ןילָאזעג ,ןיזנעב טימ ייז טשַאוו ,טינ
 םַאלֿפ רעד ןעוו וליּפַא ,ךיז ןעדניצנָא םוצ טכייל עלא ןענייז ןעפָאטש יד

 .ןעסיורד ןיא טייברא יד טוט .םייוו זיא רעייפ ןופ

 | .סעלפ לעמיש

 רעלעג רעטוג טימ ןעכיירוצנָא םוג םּפָא זיא קעלפ לעמיש ַא
 רעד טימ סָאד ןוא דיירק ענעסיוטשוצ טימ ןעקעדַאב טוג סָאד ןוא ףייז
 ןוא ןוז רעד ףיוא ןעסיורד ןיא קעװַא טגעל .ןעסערּפניירא טוג דנאה
 עטכישעג עצנאג יד ףראד ןעמ .רעסאוו טימ טצירּפשַאב לָאמ עלא
 ,לָאמ עכילטע ןעלָאהרעדיװ לָאמא

 ,(ףייז עטזָאלוצ) ילעשזד ףייז טנופ לעטרעפ ַא טמהענ רעדָא
 ןוא ץלַאז ץנוא ןא ,לאמכַארק ןעצנוא ייווצ םימ םיוא סָאד טשימ
 א טימ טבייר ןוא קעלפ ן'פיוא ןָא טסינ .ענעמיל א ןופ טפאז יד
 סקארָאב רעקרַאטש ןיא שעװ לעקיטש סָאד טכָאק רעדַא .טשראב
 .רעסאוו

 רעיוז ןיא טכאנרעביא ץאלּפ עטלעמישראפ סָאד ןייא טקייוו רעדָא
 ףיוא ןעסיורד ןיא סיורא סע טגעל ךלימ רעד טימ עקַאט ןוא ,ךלימ
 | ,לָאמ עכילטע סָאד טוט .ןוז רעד

 טימ טקעדַאב ןוא טפאז ענעמיל טימ קעלפ םעד טצענַאב רעדָא
 .ןעסיורד ןיא ןוז רעד ףיוא ןעגיל יוזא טזָאל ןוא ץלאז
 רעכלעוו ןיא ,ךלימ טימ קעלפ לעמיש א סױרַא ןעמ טמהענ לָאמַא :
 קעלפ םעד ןייא טקייוו .ףייז עטזָאלוצ ןוא לַאמכָארק ןיירַא טגעל ןעמ
 ןעסיורד ןיא ןענעקורמ טגעל ןוא םױא טשאוו .העש עכילטע ףיוא
 .ןוז רעד ףיוא

 םהיא טקעדַאב ןעמ ןעוו ,סױרַא טּפָא ךיז טמהענ קעלפ לעמיש ַא | 
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 -כָארק ענעסיוטשוצ ,טפאז ענעמיל ,ץלַאז עטשימעגסיוא טימ טכידעג
 .ןוז רעד ףיוא ןעסיורד ןיא קעװַא טגעל .ףייז עטזָאלוצ ןוא לאמ

 לעוואשזד טימ ןעמענסיורא ןעמ ןָאק קעלפ לעמיש ןעטזַאלרַאפ א
 רעסאוו עניזָאד סָאד גוט להָאװ ןוא סנעדייז ןייק וצ רעבָא ,רעסאוו
 .הרוחס יד ףיוא טסערפ סע .טינ

 טימ ןעמענסיורא ךיוא טּפָא ןעמ ןָאק קעלפ לעמיש ןעטזָאלראפ ַא
 ,דיסע קילעזקא רעדא ,טהענאגנעמריופ םויסעטָאּפ |

 .רעדעל ףיוא קעלפ לעמיש
 טוג טשיוװ ,עלעקטאמש םענעלענַאלּפ 8 טימ ןילעזאוו ןייא טבייר

 ,טרילָאּפ ןוא סיוא

 .קעלפ רעװַאשז
 עוו ,קעלפ רעװַאשז םעד ּפָארא טּפָא ןעמ טמהענ שעוו סייוו ןופ

 ,רעסאוו גידעכָאק טימ לעסיש א ףיוא סיוא קעלפ םעד טיײירּפש ןעמ
 סָאד טצירּפשאב ןעמ ןוא ןעכַָאק ןיא עקַאט טלַאה סָאװ ,רעסאוו רעדָא
 ןוא ,םיוא טקנעוװװש ,טונימ עכילטע טלַאה .טפאז ענעמיל טימ ץַאלּפ
 ,סורוחס עטסלעדע יד וליפא טינ טדאש סָאד .לָאמ עכילטע סע טוט
 .ןעשאוו ךיז ןענַאק סָאװ

 -אב ןַאד ,ץלאז ןעטישוצנָא טוג ךיוא זיא קעלפ רעוואשז ַא ףיוא
 רעד ףיוא ןעסיורד ןיא ןעגעלקעװַא ןוא טפאז ענעמיל טימ ןעצירּפש
 .ענעמיל רעד טימ לָאמ עכילטע טצירּפשַאב .,ןוז

 -קימש ענעקורט טימ ןעקעדַאב וצ טוג ךיוא זיא קעלפ רעוװַאשז ַא
 םימ ןעצענַאב םָאד ןוא ילכ א רעביא ןעהיצסיוא ,דיסע קילעזקא ךעל
 8 םע טוט .רעסאוו רעסייה ןיא סיוא דלאב טקנעוװש .רעסַאװ סייה
 .לָאמ רָאּפ

 רָאג ןיא ןעקייוונייא ןעמ געמ ץַאלּפ עטרעװַאשזרַאפ סָאד רעדָא
 רעד זיב ןעכָאקכרוד ןוא (רעהירפ טהעז) דיסע קירַאטראט ערעטיש
 יד .ןערעסאוו ץכילטע ןיא םיױא טוג טקנעװש .סױרַא טמוק קעלפ
 | | ,ךילריטַאנ ןעכָאק ןענָאק ךיז זומ הרוחס

 ןעכַאקסיוא ךיוא ןעמ ןָאק קעלפ רעװַאשז ןעטעוועטרַאחראפ א
 װָא םעירק, ךעלעפעל עעט עכַאלּפ ריפ ."רַאטרַאט וװָא םעירק, ןיא
 טקנעװש .עיצרָאּפ עניטכיר יד זיא רעסאוו טנייּפ ַא ףיוא "רַאטרַאט
 .ןערעסאוו עכילמע ןיא םיוא טוג ךָאנרעד

 -ַאב וצ םונ זיא קעלפ רעוואשז ן'טימ שעוו לעקיטש סָאד רעדָא
 סָאד ןוא ,(רעהירפ טהעז) "ןָאמעל וװָא סטלאס, ענעקורט טימ ןעקעד
 ,רעסאוו ּפָאט ןעגיכָאק א ןופ עראּפ רעד רעביא טײרּפשעגסױא ןעטלאה
 םקנעווש .הרוחס רעד ןיא טּפאזעגניירא ןוא טזָאלוצ טרעוו סָאד זיב
 | / .טנעווייל ןוא לָאװמייב ראפ רָאנ םוג .סיוא טוג ןאד סע

 לָאמַא זיא טנעווייל ןוא (ןעטַאק) לָאװמיײב ףיוא קעלפ רעווַאשז א
 ןוא ,(ייל) שַאטָאּפ טימ ןעטישַאב ןוא רעטוּפ טימ ןערימשוצנָא םונ
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 םיוא לענש טקנעװש .ּפָארא טחעג קעלפ רעד זיב ,ןעבייר גנַאל ױזַא
 .רעסאוו רעסייה ןיא

 .ןעלַאטעמ ףיוא רעוװַאשז
 -ץעגנייא לָאװ ענעלָאטש םימ ןַאד ןוא ןיטנעּפרעט טימ ןייא טבייר

 .ןואטס סימויּפ ןיא רעדא ,ליוא דעיטניל ןיא ןעקנוט
 .ענַאלרָאּפ ףיוא קעלפ רעװַאשז

 ןעמ טמהענ סעגנָאלדַָאּפ עטסקעוועג ףיוא רעװַאשז ןופ ןעקעלפ
 עטלַאק טימ ּפָא םוג ךָאנרעד טשַאו ןעמ .דיסע קילעזקָא טימ סױרַא
 .רעסאוו

 .(ןײטשרָאמרַאמ) לעברַאמ ףיוא קעלפ רעוװַאשז

 -ָאקלַא םיקלח ןהעצ ןוא דיסע קילעזקָא קלח ןייא טמהענ
 םיקלח גיסיירד טימ (םס) דיסע קירָאפלָאס קלח ןייא רעדָא ,לָאה
 ןהעטש טזָאל ןוא קעלפ םעד ּפָא טרימש ןוא סיוא טוג טשימ ,לָאהָאקלַא
 ,רעסַאװ עינָאמא טימ ּפָא טשאוו ,רהעמ לעסיבַא רעדָא טונימ ןהעצפופ
 סָאד טומ .סדיסע טעטכינראפ עכלעוו ,ײלאקלא ןא זיא אינַאמַא יד
 .ּפָארַא טהענ קעלפ רעד זיב ,לָאמ רַאּפ ַא

 םיורא טפָא טמוק ןייטש םעד טָא ףיוא קעלפ-רעווַאשז רעטכייל ַא
 | .טפאז ענעמיל ןוא ץלַאז ןופ

 ,ןעסיורד ןיא טהעמש רעכלעוו ,לעבראמ ףיוא ןעקעלפ עטלעגראפ
 ,רעסַאװ שַאטָאּפ טימ רעהירפ גידנעשאוו ,ּפָארַא טפָא ןעמ טמענ
 טימ טרהיפוצ רעסַאװ טימ ףוס םוצ ןוא רעסַאװ רענייר טימ םעדכָאנ
 סָאד לייוו ,טנעה יד ּפָא דלאב םעדכָאנ טשַאוו דיסע קירָאלקארדיײיה
 .םס א זיא

 (רָאי קעלפ ןירָאיא
 םירא טמוק הרוחס רעסייוו ףיוא ןידָאייא ןופ קעלפ רעלעג א

 .אינָאמא לעסיב ַא טימ רעסַאוו ןיא ןייא םהיא טקנוט ןעמ ןעוו
 דךרושטייניד) לָאהָאקלַא לעסיב ַא םימ קעלפ םעד טסיגאב רעדָא

 ןָאק סָאװ ,הרוחס וצ טוג טּפיוהרעביא זיא סָאד .(קייטּפַא ,לָאהָאקלא
 .רעסַאוװ ןייק ןעמענרַאֿפ טינ

 םהיא טשיװ ןעמ ןעוו ,קעלפ ןידָאייא רעד סיורא טמוק טּפָא רהעז
 םרהיפוצ רעסַאװ ןיא טםצענעגנייא םאווש לעקיטש א טימ סיוא טוג
 .אינָאמא לעסיבַא טימ

 .דיסע קילָאברַאק טימ ןידָאיײא

 םהיא וצ זיא ,שעוו ןייק ןעקעלפראפ ןענָאק טינ לָאז ןידָאייא םוא
 םױה רעד וצ .דיסע קילַאברַאק ןעּפָארמ עכילטע ןעשימוצוצ טוג
 .טינ דיסע קילָאברַאק לעסיב סָאד טדאש

 .קעלפ טניט

 ןענייז עלַא וצ םינ ןוא ,טניט ןעטרָאס עכילטע ןַארַאפ ןענייז סע
 עגיטנייה ןענייז סע זַא ,טקַאפ ַא זיא םע .ןעלטימ עגיבלעז יד םוג
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 - -םיורא טינ ןפוא םושב ןָאק ןעמ עכלעוו ,טנימ ןעטרָאס ןַארַאפ ןעטייצ
 ןעמ טניט רעסָאװ טימ טסייוו ןעמ רעדייא רעבָא .שעוו ןופ ןעמענ
 רעד זיב ןעטרַאװ טינ ןוא ןָאמ רהיר ַא ךיז ןעמ ףרַאד ,ןָאט וצ טָאה
 םרַאד םורַאד .ןעסָאלּפוצ טרעוו רעדָא טעװעטראהרַאפ םרעוו קעלפ
 ,לַאמכַארק םענעסיוטשוצ רעדָא ,ץלַאז ךס א ןעטישפיורא דלַאב ןעמ
 ,רעדױּפ םוקלַאט רעדָא ,איזענגַאמ רעדָא ,דיירק םענעסיוטשוצ רעדָא
 -םימ עלַא יד טָא .להעמ-עזורוקוק עלעג רעדָא ,טריוא סרעלופ רעדָא
 ןעזָאל םינ יז ןוא טניט יד ךיז ןיא ןעּפַאזוצנייא ףיוא טוג ןענייז ןעל
 .סרעּפַאזנייא עלַא ןענייז ייז .ןערעוו טיירּפשוצ

 .קעלפ טניט
 -רעיוז ןיא קעלפיטניט םעד ןעצענוצנייא דלַאב םונ זיא לָאמַא

 | ,טכאנ רעביא ןעקייוו ןעזָאל םחיא ןוא ךלימ

 טשימוצ ןעיילק ןיא ןעקייוואוצנייא קעלפ-טניט םעד טוג זיא לָאמַא
 ןָאט ױזַא סָאד ןוא ,טפאז-ענעמיל ןיא דלַאב עקַאט ןוא ,רעסַאו טימ
 .לָאמ ץכילטע

 ,קעלפ-טניט ַא טנירק הרוחפ ענעטנעווייל רעדָא ענלעווַאב ןעוו = |
 ךלַאב סע טקנוט רעדָא ,ןייא טונ טבייר ןוא ענעמיל לעקיטש ַא טּפַאכ
 טזָאל ןוא ךלימ טימ טסינאב רעדָא ,ץלַאמש-ריזח עטזָאלוצ ןיא ןייא
 | .ןעקייוו

 םימ ןעסיגאב וצ טונימ רָאּפ ַא ףיוא םוג ךיוא זזיא קעלפ-טניט ַא
 טקנייוש ,"ןָאמעל ווא סטלָאס, רעדא דיסע קילעזקא ןעקרַאטש ַא
 | | ,אינָאמַא טימ רעסאוו ןיא סיוא דלאב

 טימ טצענאב ,ןעכאז עטרילָאק ףיוא ןעסָאגרַאפ טרעוו טניטמ ןעוו
 + רעד טריקַאילב רעמָאמ .(רעהירפ טהעז) דיסע קירַאטרַאט ןעכַאװש
 ןוא אינָאמַא אוקַא רעכאווש טימ דלאב טסיגַאב ,ּפא ןופרעד רילָאק
 | .טשירפעגּפא קירוצ טרעוו רילָאק רעד

 םהיא טמענ ,הרוחפ עטַאקילעד ףיוא טרעוו קעלפ-טניט רעד בוא
 .טהענננעמ ריוד םויסעטָאּפ טימ סױרַא

 לעװַאשזד , טימ ןעמענוצסיורא םוג ךיוא לָאמַא זיא קעלפ-טניט ַא
 רעדָא םנעדייז ףיוא ןעכיורבעג טינ ןעמ רָאט סָאד רעבָא ."רעסַאװ
 : ,לָאװ

 ,דייסקארעּפ ןעשזדָארדייה טימ םיורא קעלפ םעד טמענ רעדָא
 שעוװ ךעלקיטש עניילק ףיוא ךיז ןעפערט ןעקעלפ-טניט יד ןעוו

 זיא ,ןעדנאלב ,ךעלכיטיזָאנ עטונ לשמל יוו ,הרוחס רעמַאקילעד ןופ
 -זָאלוצ ןיא ןעקעלפ יד ןעקייזוואוצנייא יו ָאטינ לעטימ רעסעב ןייק רַאג
 סיוא ןעמ טכָאק ,ןעדנואוושראפ ןעקעלפ יד יו ,םעד ךָאנ ; בלח ןעט
 .רעסאוו-ףייז ןיא ןעכַאז יד

 ןעטלַאה וצ זיוה ַא ןיא זיא סע גיטכיוו יוו ןהעז ןעמ ןָאק ןופרעד |
 .ןעקעלפ ןעמענסױרַא םוצ ןעכאז עלַא טימ עלעקפַאש ןעסָאלשראפ ַא
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 -כייל ןוא רעלענש ץלא ,ןעקעלפ יד וצ ךיז טמענ ןעמ רעהירפ סָאוװ לייוו
 | .םיורא ייז ןעמוק רעט

 .סנעריישראפ ףיוא קעלפ טניט

 וצ ךיז טניול ,שובלמ ןעטוג א ףיוא טפערט קעלפ-טנימ א ןעוו
 -קורטסניא יד ןעגלָאפכָאנ ןוא "רעמענסיורא טנימ , לעשעלפ א ןעפיוק
 .לעשעלפ ן'טימ ךילנהעוועג ןעמוק סָאװ ,סעיצ

 -ייקרַאפ םעד טימ ןעבײרּפָא ןוגמ ןָאק ריּפַאּפ ףיוא קעלפיטניט ַא |
 (לעקיטש ןעקורט ַא) דיסע קיראטראטמ לאטסירק א ןופ ץיּפש ןעטרעל
 ןעוו ןוא .ןענעקירטּפָא טוג ןַאד סע טזָאל .רעסַאװ ןיא טצענעגנייַא
 -ץג טָאה ןעמ סאוו ,רעלהעפ ַא ןופ טנימ יד ןעקעמסיוא לָאמא ליוו ןעמ
 סע ףרַאד ןעמ .לעטימ רעטונג ַא ךיוא סָאד זיא ,ריּפַאּפ ץפיוא טכַאמ
 .ץאלפ םעד ףיוא ןעביירש טמענ ןעמ רעדייא ןענעקירטסיוא טוג ןעזָאל

 .קעלפ טניט רעטיור

 .(קיימּפַא) טהעראברעס םוידָאס טכיױרבעג קעלפ םעד טָא וצ
 םָאד .םיוא טונ טקנייווש ,גָאט ייווצ א ףיוא קעלפ םעד ןייא טקייוו
 ,ךיז טשַאו הרוחפ יד ןעוו טונ זיא

 .טנימ לבילעדניא ןופ קעלפ
 לָאז רע זַא ,טכַאמעג זיא רעכלעוו ,טניט טרָאס םעד ןופ קעלפ ַא

 םיוא טנעכייצ ןעמ ןעוו ,ליּפשייב םוצ יוװ ,ןעשַאווסיורא טינ עקַאט ךיז
 טראפ לָאמא ןעמ ןָאק קעלפ טניט ַאזַא טָא -- ירדנָאל רעד ראפ שעוו
 ךַאנ ,לָאמ עכילטע סָאד טוט .רעסאוו לעוואשזד טימ ןעמענסיורא
 -ַאמא ןיא ךָאנרעד ןוא רעסַאװ רעשירפ ןיא ןעקנייוושסיוא לָאמ ןעדעי
 רַאנ ןעכיורב ןעמ ןָאק רעסאוו לעוואשזד : טקנעדעג רעבָא ,רעסַאװ אינ
 ךייז יו ,לאירעטַאמ-היח ןייק ףױא טינ ,טנוועייל ןוא לעװַאב ףיוא
 .לָאװ רעדָא

 םוג לָאמא ךיז ןָאק טנימ לעבילעדניא ןופ קעלפ ַא
 .ןָאשוילַאס ןעכַאװש א ןיא טהעמילבָאס וויזאראק טימ ןעמענסיורא
 רעגניפ יד ןעטיח ףרַאד ןעמ ןוא ,םס רעקרַאטש ַא רהעז זיא סָאד רעבַא
 ץלַא ןעשיווסיוא ןוא םילכ יד ןעשַאוװסױא טוג גיטכיזרָאפ ךָאנרעד ןוא

 | ,םורא }
 ,ןײטשַאמרַאמ ףיוא קעלפ טניט יה

 טפָא ןעמ טמענ ץלָאה רעדָא ןײטשרָאמרַאמ ףיוא קעלפ-טניט ַא
 ךלַאב סָאד טקנייוש ןעמ ןוא ,אינָאמַא עטרירטנעצנָאק טימ םיורא
 ,םיוא

 מאנלַאוװ-קעלב רעדָא דואווזוָאר ,ינאגָאהַאמ  ףיוא קעלפ-קניט
 -סיוא ,"רעטיינ וװָא סטיריּפס, ןעּפָארמ סקעז א טימ םיורא ןעמ טמענ ;

 רעדעפ ַא טימ קעלפ םעד טרימשאב .רעסַאװ לעּפעל ַא טימ טשימעג
 ,ךומ ןעסאנ א טימ ּפָא דלאב טשיוו ,ּפָארא טהעג קעלפ רעד ןעוו ןוא
 -ןעּפָארט סקעז טימ יוו רעקראטש לעסיבַא ןייז רעסַאװ סָאד ףרַאד לָאמַא
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 .קעלפ טולב
 ןענעלניירא טינ ןעמ רָאט קעלפ-טולב ַא טימ הרוחס לעקיטש א

 -רַאהרַאפ טרעוו (שיילפ) ןיאעטָארּפ רעד לייוו ,רעסַאו רעסייה ןיא
 םינּפ ן'טימ ,רעסאוו רעטלאק לעסיש א רעביא סיוא סע טהיצ .טעוװעט
 עלעקטַאמש טנעלעגפיונוצ ַא טימ ןוא ןיירא רעסַאו ןיא קעלפ ןופ
 ,ךרוד ןוא ךרוד ןהענכרוד ןעפרַאד טינ לָאז טולב סָאד זַא ,ױזַא טבייר
 ערעדנַא טימ ןָאט וצ טוג זיא ױזַא .ןיירא רעסַאו ןיא ןהענ רַָאנ

 -  .ךיוא ןעקעלּפ
 - ,ןעשַאװ טכייל ךיז ןַאק קעלפ-טולב ן'טימ שעוו לעקיטש סָאד ןעוו =

 םכייל ַא טזָאל סָאד זיב טבייר .רעסַאװ רעטלַאק ןיא ןייא סע טקייוו
 סיורא ןיוש זיא ןיאעטָארּפ רעד זַא סע טסייה ןַאד .קעלפ םעניורב
 .ףייז טימ רעסַאװ רעסייה ןיא ןעשַאוװ סָאד ןיוש ןעמ געמ טציא ןוא

 ,רעסַאװ ןָאלַאג ַא ןיא ץאלּפ עטקעלפרַאפ סָאד ןייא טקייוו רעדָא
 רעכילנהעוועג רעד ןופ לעפעליסע ייווצ ןעבעגעגוצ זיא סע ןעכלעוו וצ
 ןעשאװ ןיוש ןעמ ןָאק ןַאד ,סאלב ןערעוו ןעקעלפ יד .אינַאמַאזיוה
 | .שעוו ץ'טימ

 ןעמוק תורוחס ערעדנַא ןוא דייז ,לָאװ עסייוו ףיוא ןעקעלפ-טולב
 טקנוט .דײסקַארעּפ ןעשזדָארדייה טימ ייז טשיוו ןעמ ןעוו ,סיורא

 | | .קעלפ ץרעביא טשיװ ןוא םאווש א ןייא

 לעװָאשזד טימ ןעמענסיורא ןעמ ןַאק קעלפ-טולב ןעטכַאקרַאפ א

 .הרוחס יד טסע סָאד .טינ סָאד גוט לָאװ ןוא דייז וצ רעבָא ,רעסאוו

 א רעדָא ,לענַאלּפ יו ,לאירעטאמ ןערעווש א ףיוא קעלפ-טולב ַא

 ןעטכידעג טימ ןעמענּפַארַא דייחרעשירפ ןעמ ןָאק ערדלַאק רענעלָאװ

 טםימ סיוא טכידעג לַאמכָארק םעיור םעד טשימ .לַאמכָארק םעיור

 .ןענעקירטרַאפ טזָאל ןוא ,קעלפ ן'פיוא ףיורא סע טגעל ןוא רעפַאוװ

 .לָאמ רָאּפ ַא ןָאט סָאד ןעמ ףרַאד לָאמַא .ּפָארַא ךָאנרעד סע טשרַאב

 "- .ןעקעלפ עטעפ ה
 ַא טימ ןעצארקּפָא דלַאב ןעמ ףרַאד ץלאמש ןופ ןעקעלפ עטעפ

 ןוא ,טייקטעפ רעד ןופ ךס א ןעמענּפָארַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא רעסעמ

 ןעפייזנָא דלַאב קעלפ םעד טוג זיא ןעשַאוו ךיז ןָאק הרוחס יד ביוא

 | .רעסַאװ רעסייה ןיא ןעשַאוו םהיא ןוא ףייז ַאטּפענ טימ

 ,ןעשַאװ וצ םעווקאב טינ זיא סָאװ ,ןעכַאז ףיוא קעלפ רעמעפ ַא

 -גַאמ רעדָא ,לַאמכָארק רעדַא ,דיירק םענעפיוטשוצ טימ דלַאב טקעדאב

 יָאד יד .ריּפַאּפקעלק רעדָא ,(קייטּפַא) טריוא סרעלופ רעדָא ,,איזענ

 טשיװ ןַאד .טייקטעפ רעד ןופ ךס ַא ןייא ךיז ןיא ןעמענ ןעכַאז עגיז

 | | .ןעטנוא ןעביג רימ סָאװ ןעכַאז יד טימ ּפָא

 -נייא ןיוש ןעבָאה סרעּפַאזנייא עטנָאמרעד סָאוװ-רָאנ יד טָא ןעוו

 םהיא ןעשזדנָאּפס וצ טוג ןַאד זיא ,קעלפ ןופ טייקטעפ ךס ַא טּפאזעג

 רעדָא רעטיא ,םרָאּפָארָאלכ ,ןילָאזעג : ןעכַאז יד טָא ןופ םענייא טימ

 "רַא ןעמ ףרַאד .ןָא טכייל רעבָא ךיז ןעדניצ ןעכַאז יד טָא .לָאזנעב
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 .זיוה ןיא ָאמינ זיא רעייפ ןייק ןעוו רעדָא ,ןעסיורד ןיא ייז טימ ןעטייב
 ןופ ןעזַאג יד לייוו ,ןעדניצנָא טינ ןַאד ןעמ רָאט עלעבעווש ַא וליפַא
 םוג זיא סע .רעטסנעפ עלַא טנעפע .זיוה ןיא םורא ןעבעווש ייז
 ןוא ךוט םענייר ןעמגעלענפיונוצ ַא ןענעלוצרעטמנורא קעלפ ז'רעטנוא
 ,ןעבַאז יד טימ קרַאמש ןעצענ טינ ןוא קעלפ םעד ןעטלַאה םהיא ףיוא
 ..ןעטײרּפשוצ טינ ךיז לָאז קעלפ רעד םוא ,טײברַא ןעמ עכלעוו טימ
 זיב ,עלעקטאמש ןייר א טימ טבייר ,םיורא ןיוש זיא קעלפ רעד ןעוו
 .ןעקורט טרעוו סע

 רעטמופ רענעצלאזענמוא טימ קעלפ ןעטעפ םעד טרימשאכ רעדָא
 .רעייפ ןופ ךיז טיה .םרָאּפָארָאלכ טימ ןעביוא ןופ טבייר ןוא

 יד טָא טרידנעמַאקער ןערעוו סנערייז ףיוא קעלפ ןעטעפ ַא ראפ
 -גַאמ "ןָאמעל וװָא סנעסע, ,קָאשט שטנערפ ,םרָאּפָארָאלכ : ןעכאז ץעלַא
 רעד ןעוו רעסעכ ןעקריוו ייז .ןיזנעב ,ייא ןא ןופ לעכלעג סָאד .איעזנ
 .םיראוו ךַאנ ןוא שירפ זיא קעלפ

 .לייא-ןישַאמ ןופ קעלפ רעטעפ

 -ייב) עדַאס-קאב רעדָא ,עדָאס-שַאו ךס ַא קעלפ ן'פיוא ןָא טבייר
 טסינ ןוא לעסיש א רעביא סיוא טיײרּפש ,(ַאדָאס ווָא טײנַאברַאק
 ..םיורא טהעג קעלפ רעד זיב ,רעסַאוװ עגיכָאק

 .שיילפ ןופ קעלפ רעטעפ

 קעלפ-טולב ַא טימ יו ןהענאב ךיז ןעמ זומ קעלפ םעד טָא טימ
 ןיעמָארּפ רעד זַא ,רעסַאװ סייה ןיא ןעגעל טינ רעהירפ םהיא ןוא
 ןיוש זיא טולב סָאד ןעוו ,ךָאנרעד .ןערעוו טעוועמראחראפ טינ לָאז
 ,ףייז טימ רעסַאו עסייה ןיא ןעשַאו טייקמעפ סָאד ןעמ געמ ,סיורא
 .ןעקעלפ עטעפ עגירעביא יד יו רעדָא

 ,ךלימ ןופ קעלפ רעטעפ
 םורָאד .ןיאיעמָארּפ ןוא טייקטעפ ןופ ןעהעטשאב ןעקעלפ-ךלימ

 טימ ןיעטָארּפ םעד ןעשיווסיוא רעדא ןעשאווסיוא רעהירפ ןעמ ףראד
 רעּפַאװ רעסייה טימ ןעשַאװ ןעמ געמ טייקטעפ יד ןוא רעסַאװ רעלהיק
 ףױא .ןעקעלפ עטעפ רַאפ ןעלטימ יד ןעכיורבעג רעדָא ,ףייז ןוא
 רַאפ ךיז טיה .לָאהָאקלַא ,ןילָאזעג ,םרָאּפָארַאלכ טכיורבעג סנעדייז
 .רעייפ

 .(ענעמעמס) םעירק ןופ קעלפ רעטעפ
 עסייה טכיורבעג .,ןיאעטָארּפ ןהָא קעלפ רעטעפ ַא זיולב זיא סָאד

 ,םינ בוא .ןעשַאװ ךיז ןָאק שעוו סָאד ביוא ףייז ַאטּפענ טימ רעסַאװ
 .דײרָאלקארטעמ ןַאבראק ,ןילָאזעג טמענ

 .ןיפַארַאּפ ןופ קעלפ רעטעפ
 ,ךיז טײרּפשוצ ןוא טעוועמראהראפ דלַאב טרעוו קעלפ רעד טָא

 קיטש א ףיורא טנעל ; ךיז טזָאל סע ליפיוו ,רעסעמ ַא טימ ּפָארַא טמענ
 ךיז טּפַאז טייקטעפ יד .ןעזייא ןעסייה ַא טימ טסערּפ ןוא ריּפַאּפ- קעלק
 .ןיירא ריִּפַאּפ ןיא ןייא ןעצנַאג ןיא טּפָא
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 -ָאלקַארמעט ןָאברַאק רעדָא ,לָאזנעב ,ןיזנעב ,ןילָאזעג טימ קעלפ םעד
 | - .רעייפ ראפ ךיז טיה .דייר

 .טכיל ןעטרילָאק ַא ןופ קעלפ רעטעפ |

 .ברַאפ ַא םעּפע ןוא ןיפַארַאּפ ךילנהעוועג זיא טכיל עטרילַאק סָאד = |
 "עג ךָאנרעד ןוא רעסעמ א טימ ןיפַארַאּפ םעד ּפָארַא טמענ רעהירּפ
 .דײרָאלקארטעט ןָאבראק רעדָא לָאזנעב ,ןיזנעב טכיורב

 | ..סעלפ רעייא רעמעפ |

 .רעסַאװ םסייה ןופ טעװעטרַאהראפ טרעוו ייא ןופ לעסייוו סָאד
 ךָאנרעד - .רעסַאװ טלַאק ןיא ןעשַאו ןעטשרע םוצ רָאנ סָאד ןעמ ףרַאד
 לעכלעג סָאד לייוו ,רעסַאװ סייה ןיא ןעשַאוו קעלפ םעד ןיוש ןעמ געמ

 ,םטעפ טנעצָארּפ 23 טָאה

 .רעדעל ףױא קעלפ רעטעפ

 ןהעטש טזָאל ןוא ייא ןַא ןופ לעסייוו טימ קעלפ םעד טקעדאב

  לעּפָאטראק עטכַָאקעג עטשטעווקוצ םיוא טשימ רעדָא ,ןוז רעד ףיוא

 -רַאפ טזָאל .קעלפ ץפיוא ףיורא טגעל ןוא ןיטנעּפרעט ןוא גיסע טימ
 .ּפָארַא טבייר ןוא ןערעוו טנעקירט

 - -טעּפ לעסיב ַא טימ ןעקעלפ ןעמענםיורא טּפָא ןעמ ןָאק רעדעל ןופ

 -רַא יד טוט .רעייפ רַאפ גיטכיזרָאפ טייז .עלעקטאמש ַא ףיוא לָאר

 .ןעסיורד ןיא טייב
 .רעילאּפש ףיוא קעלפ רעטעפ

  פָארא ןעמ טמענ טנַאװ רעד ףיוא רעילַאּפש ןופ קעלפ ןעטעפ ַא

 יװ ,טכידעג רעסַאװ טימ טשימרַאּפ .(קייטּפַא) טריוא סרעלופ , טימ

 .העש ףלעווצ ַא ןחעטש טזָאל ןוא קעלפ ץפיוא ףיורא טּפעלק ,גיימ

 .לָאמ רָאּפ ַא ןָאט םָאד ןעמ ףרַאד רשפא

 ..שובלמ ַא ףיוא קעלפ רעטמעפ

 יּפוָאס טימ םיורא ןעמ טמענ שובלמ ןעמונ א ןופ קעלפ ןעטעפ ַא ||

 טרָאװק לעטרעפ א ףיוא לעפעל-סע ןַא .(קייטּפַא ,ערָאק-ףייז) קרַאב

 "רעד טבייר ןוא עלעקטַאמש ךייוו ַא ןייא טקנוט .רעסַאװ רעמירַאװ

 עג טינ ןוא ןיזנעב יו רעסעב לָאמַא .ןעקעלפ עמעפ יד ףיוא טימ

 .ךילרהעפ
 .םעילוק ץפיוא קעלפ רעטעפ

 וצ טינ ,רעסַאװ טרָאװק ַא ןיא ףייז עסייוו ןעצנוא ייווצ טזָאלוצ

 ןוא (רעטיּפלָאס) ערטילעס עלעפעל-ייט 8 ןוא אינָאמַא ןעצנוא ייווצ

 | | .טשרַאב ַא טימ ןַא טבייר
 ַא טימ ןעקעדאב וצ טוג זיא םעילוק ַא ףיוא קעלפ ןעטעפ א רעדָא

 "םע םע טוט .ןעזייא סייה ַא טימ ןעסערּפוצ ןוא ריּפַאּפ-קעלק קיטש

 .ריּפַאּפ-קעלק עשירפ ךעלקיטש עכילטע טמענ ןוא לָאמ עכיל
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 .ןילעזאוו ןופ קעלפ רעטעפ

 ייז טקייוו ןעמ ןעוו םיורא ןעמוק ןעקעלפ-ןילעזאװ עטלא ןוא עיינ
 .ןימנעּפרעמ ןיא ןייא

 .קעלפ טייקרעיוז קעלפ דיסע

 סָאװ ץוחַא זיא ,שובלמ ַא ףיוא ןעסָאנעגסױא טרעוו דיסע ןֿא ןעוו
 .ךיוא הרוחס יד ףיוא ךָאנ רע טסערפ ,ברַאפ יד רעביא טרהיפ רע
 רעסַאװ לעסיש א ףיא ןעטײרּפשסױא קעלפ םעד דלַאב ףרַאד ןעמ
 דלַאב עקַאט ןוא ,ןיירא רעסַאװ ןיא קעלפ ן'טימ ןעקנוטנייא םהיא ןוא
 א טסייה סָאד ,יײלעקלא ןא טימ קעלפ ןערעיוז םעד ןעריזילַארטיײנ
 רעדָא עדָאס קאב זיא סָאד ןוא .דיסע ףיוא טסערפ סָאװ ,דיעסעןעגעג
 ןוא דיסע םעד ןופ .(815 לעטעלב) .קרַאמש טינ ייז טכאמ .אינָאמַא
 ַא טקנייווש .םיוא ךיז טקנייווש סָאד ןוא ץלַאז ַא טרעוו ײלעקלַא םעד
 סע יצ ,ןעלהיפ וצ גנוצ רעד טימ קעל א קעלפ םעד טיג ןוא לָאַװ ךס
 -לֵא םעד ןופ טייקרעטיב רעדָא דיסע ם'נופ טייקרעיוז ןעבילבעג זיא
 יז ןעסע עדייב לייוו ,ןעקנייווש רעטייוו ןעמ ףרַאד ,אי ביוא .יילעק
 ,הרוחס יד

 ןעמ ןעוו ,ןעטכינרַאפ לָאמא ןעמ ןַאק קעלפ-טייקרעיוז םעניילק ַא
 ךיז טביוה סָאװ ,זאג רעד .אינָאמַא טימ זָאלג א רעביא םהיא טלַאה
 רעמסעב רעד זיא סָאד .דיסע םעד (ףיוא טסערפ) טריזילַארטיײנ ,ףיוא
 ,טפערטמ לָאמא רעבָא .טכייל טינ ךיז טשַאװ סָאװ ,הרוחס רנּוֿפ לעטימ
 ,טרעדנעעג הרוחס רעד ןופ רילָאק רעד טרעוו לעטימ םעד טָא ןופ זַא
 דיסע קיטיסא ןָאשילָאס ןעכַאװש א טימ ןעצענאב וצ טוג סָאד זיא
 .גיסע ןעסייוו ץ'טושּפ רעדָא

 טקעדאב ןעמ ןעוו ,ןעריזילַארטיײנ ךיוא ןעמ ןָאק קעלפ ןערעיוז אזַא
 .(אדַאס וװָא טיײנָאברַאקײב) אדָאסיקאב טימ ןעטייז עדייב ןופ םהיא
 טרעה סע ןעוו ןוא רעסַאו לעסיבַא טימ טצירּפשאב אדַאס רעד ףיוא
 ,סיוא םונ טקנייווש ,(דיסע םעד טימ עדאס) ןעדיז וצ ףיוא

 .קעלפ ײלאקלַא
 ףיוא קעלפ ַא לָאמ8 טרעוו ןיילַא אדָאס-שאו רעדָא אינַאמַא ןופ

 -ַארמיינ וצ םהיא ףיוא דיסע ןא ןעכיורבעג וצ טוג זיא ןַאד .שובלמ א
 .גונעג רעסַאװ עכאפנייא זיא לָאמַא רעבָא ,ןעריזיל

 אינָאמא רעדָא ,אדָאס-שַאו ןופ טקעלפראפ טרעוו שובלמ א ןעוו
 'וצ א ףיוא ןעטײרּפשוצסױא ץַאלּפ סָאד םוג זיא (סיילאקלא עדייב)
 ןוא ,ריּפַאּפקעלק ךעלקיטש עכילטע רעדָא ,ךוטדנאה ןעטגעלעגפיונ
 ץנעמיל רעדָא גיסע ןעסייוו ןיא ןעקנומטעגנייא ,םאווש ַא טימ ןעצענאב
 ןערָאװעג זיא קעלפ רעד ןעוו ןוא גנוצ רעד טימ ןָא ןַאד טרהיר .טפַאז
 דַארג ,הרוחס ךיוא טסערפ ײלאקלַא ןַא .םיוא דלַאב טקנייווש ,רעיוז
 סיוא ךיז טשַאו רע רעבָא ,קעלפ 8 טרעוו ניסע ם'נופ .סדיסע יד יו
 .רעסַאװ ןיא
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 .ןעקעלפ ירעב ןוא טכורפ
 -םױרַא טייהרעשירפ ןענָאק ןעקעלפ-ירעב ןוא טכורפ עלַא טעמכ (4 |

 .רעסַאוװ רעמירַאוו וליּפַא רעדָא ,רעסַאו רעסייה טימ ןערעוו ןעמונעג
 -וצסיורא ייז רעווש ןיוש טרעוו טנעקירטראפ ןיוש ןערעוו ייז ןעוו
 עטמיור רעדָא סעשטעיּפ ןופ ןענייז ןעקעלפ יד ןעוו טּפיוהרעביא ,ןעמענ
 טםעוועטראחראפ ןעקעלפ-טכורפ ןערעוו ףייז ןופ .סירעב לעּפרױּפ ןוא
 ןעמענוצסיורא רעהירפ ייז טוג זיא םורַאד ,יולב רעדָא ןירג ןערעוו ןוא
 .שעוו לעקיטש סָאד ןעשַאו טשרע ךָאנרעד ןוא ןעלטימ ערעדנַא טימ

 מדניב ןוא לעסיש א רעביא קעלפ ץטימ ץַאלּפ סָאד סיוא טהיצ (2
 םימ טליפעגנָא (לעסעק-ייט רעסַאו) קיניישט ַא טימ ןוא םורא סָאד
 ,ךיוה םופ יירד 8) ךיוה רעד ןופ רעסַאװ סָאד טסיג ,רעפַאװ רעגיכַאק
 .קעלפ ץפיוא טפארק טימ ןעלַאפ לָאז רעסַאװ סָאד זַא ,(ךילגעמ ביוא
 ןעסיג ךָאנ ןוא לעטשרעב ַא טימ ןעביירוצנייא ךָאנ טונ זיא לָאמַא
 הרוחסישַאװ רָאנ .ןוז רעד ןיא סיורא טננעה ןַאד .רעפַאװ עפייה
 | - .ךילרימַאנ ,ןהעטשסיוא סָאד ןָאק

 טונ ךיוא זיא דָאב רעסַאוװ-סייה רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד ךָאנ (8
 ןיא ןעגנעהסיורא םהיא ןוא ענעמיל טימ ןעביירוצנָא טוג קעלפ םעד
 | .ןוז רעד

 -ַאוו ןעסייה ן'כָאנ רעטרַאּפשעגנייא ןַא זיא קעלפ רעד טָא ןעוו (4

 ַא טימ ןוא רעסַאװ טימ לעסיש ַא רעביא סיוא רעדיוו םהיא טהיצ ,רעס

 דיסע קילעזקַא ןעּפָארט עכילטע ןָא טסיג (אקטעּפיּפ) רעּפַארד-ןיצידעמ

 ןיא דלַאב טקנוט ןוא טונימ עכילטע ןעקייו טזָאל ,(םס א)

 | .דיסע םעד ןעריזילארטיינ וצ םוא רעסאוו אינָאמַא ןא
 -סױרַא ךיוא ןעמ ןָאק ןעקעלפ-ירעב ןוא טכורפ עטעװעטרַאחרַאפ (6

 | -  .טיינאגנעמריוּפ םויסעטָאּפ טימ ןעמענ

 ןעמענסיורא ךיוא ןעמ ןָאק ןעקעלפ-טכורפ עטעװעטרַאהרַאפ (6

 ,סנעדייז ןוא לָאװ ףיוא טוג טינ זיא סָאד רעבָא ,רעסאוו-לעװַאשזד טימ

 -עג רעסַאװ ןעסייה ן'כָאנ זיא רעכלעוו ,קעלפ-ירעב ןוא טכורפ ַא (7

 ןערעטיש א טימ ןעמענסיורא טּפָא ןעמ ןָאק ,יורג רעדָא יולב ןערָאװ

 יסיוא-טוג ,לָאמ עכילטע סָאד טוט .(808 לעטעלב) דיסע קילעזקא

 .דיסע ן'טימ ןעצענאב ןעדעי ךָאנ גידנעקנייווש

 | .סעלפ עטַאלב |

 ףייז .ךאז עכאפנייא ןַא קעלפ-עטָאלב א זיא הרוחס-שַאו ףיוא

 ןעמ זומ םנעדייז ןוא לָאװ ףיוא רעבַא .ןעלטימ יד ןענייז רעסַאװ ןוא

 רעדָא ,(קייטּפַא) לָאהָאקלַא דרושטיינעד טימ ןעמענסיורא ןיוש יז

 | .ןיסָארעק ןיא ןעקייוונייא
 .סנעדייז עטאלג רעבָא עקראטש ,עצראווש ףיוא קעלפ-עטַאלב ַא

 טימ קעלפ םעד טבייר ןעמ ןעוו ,ּפָארַא טכייל ךיז טמענ (אטעפעט)

 טביילב קָאװ ,לאמכָארק רעסייוו רעד .לעּפָאטרַאק עיור ךעלטפער

 ,םיוא טנעקירט ץַאלּפ סָאד ןעוו ,ּפָארַא ךָאנרעד ןעמ טשראב ,רעביא
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 -עג .לעמימ רעקרַאטש וצ א סָאד זיא סנעדייז ןעטַאקילעד ַא ראפ
 .רעטיא ,ןילָאזעג ןַאד טכיורב

 .(רַאט) קעלפ-עלָאמס
 -ריזח טימ ןעקעדאב ןעמ ףרַאד שובלמ ןעטרילָאק ַא ףיוא עלָאמס

 -נילימ עמירַאװ ןיא ןעקנייוושסיוא ךָאנרעד ןוא (קייטּפַא ןיא) ץלַאמש
 לייוו ,רעסַאו יו רעסעב זיא ןילָאזעג .ףייז רעסייוו רעטונג ןופ סעק
 קעלפ םעד טָא טםוג ךױא זיא'ס .ןערילָאק יד םינ טדַאש רע
 ןימנעּפרעט .ןעשַאװ ןַאד ןוא העש 24 ףיוא לעמיוב ןיא ןעקייוונייא
 ,עלָאמס יד ּפָארַא לָאמַא ךיוא טמענ

 טריוא סרעלופ טימ ןעקעדַאב וצ םוג זיא קעלפ-ץלָאמס ןעשירפ ַא
 ןוא ןענעקירטראפ טזָאל .ןיטנעּפרעט טימ טשימעגסיוא (קייטּפַא)
 ,לָאמ רַאּפ ַא סע טוט .טשראב רעפייטש ַא טימ ּפָא טשרַאב

 .םעילוק ץפיוא קעלפ עלָאמס

 -נייא עלעקטַאמש א טימ ןעבײרּפָא טוג ןעמ זומ קעלפ םעד טָא
 סָאד םפָא םייב .(קייטּפַא) דײרָאלקארטעט ןָאבראק ןיא ןעקנוטעג
 .ןייר סיורא ןיוש טמוק סע זיב ,עלעקטַאמש

 ..סעלפ עלַאמס

 ,(דרֲאל) ץלאמש-ריזח ןעטזָאלוצ ןיא ןעקעלפ-עלָאמס יד ןייא טצענ
 יד בוא ,רעסַאװ םייח טימ םיורא טמענ ךָאנרעד ןוא ןעקייוו טזָאל
 .לָאמ עכילטע סָאד טוט .ןהעטשסיוא סָאד ןָאק הרוחס

 ןעקעלפ-עלָאמס ראפ ןעלטימ עטנעכערעגסיוא-ןעביוא ץלַא יד טָא
 .וו .זא .א טנייּפ ,טלָאפסע ,סעירג-לעפקע וצ טוג ךיוא ןענייז

 .טנעה יד ףיוא קעלפ עלַאמס
 .ץכאלָאש ענעמיל טימ טבייר

 .סעלפ רעטעילַאמסראפ
 ,סע טסייה ,טעילַאמסרַאּפ קרַאטש וצ זיא שעוו לעקיטש א ןעוו (1 |

 טינ רָאג ןיוש ייז ןָאק ןעמ ןוא ,טנערבראפ ןיוש ןענייז רעמעדעפ יד זַא
 רַאּפ א ןאראפ אי ןענייז ,טכייל זיא קעלפ רעד ןעוו רעבָא .ןעפלעה
 טשַאוװ ןעמ ןעוו ,סייוו קירוצ טפָא טרעוו שעוו סייוו .םהיא וצ ןעלמימ
 | .רעסַאװ ןוא ףייז טימ קעלפ םעד

 וצ םוג זיא (ךיז טשַאו סָאװ) שעוו סייוו ףיוא קעלפ םעד רעדָא (2
 ףיוא ןעסיורד ןיא ןעגעלסיורא ןוא ןעפייזנָא טונ ,רעסַאװ טימ ןעצענאב
 ןעמ ןָאק םנעלָאװ .רעגנעל ךָאנ רעדָא ,גָאט ןעצנאג ַא ףיוא ןוז רעד
 ,(רהעװדרַאה) ריּפַאּפ ירעמע טימ טבייר ןעמ ןעוו ,ןעװעטַאר לָאמַא
 .ןעװעטַאר טינ ןעמ ןָאק סנעדייז

 ךיוא ןעמענסורַא ןעמ ןָאק הרוחס עסייוו ףיוא קעלפ ןעטכייל ַא (3
 / -נייא ךוט ןעסייוו םענייר ַא טימ קעלפ םעד רעביא טקעד :ױזַא טָא
 םעד ףיוא טגעל ןוא (קייטּפַא) דייסקארעּפ ןעשזדָארדייה ןיא ןעקנוטעג
 ןעסייה רהעז ןייק טימ טינ ,טסערּפ ןוא ךוט םענעקורט םענייר ַא ףיורא
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 -קָארעּפ םעד ןופ סָאנ ןיוש טרעוו ךוט רעטשרעביוא רעד ןעוו .ןעזייא
 ןעזייא סָאד .ןערעדנא ןַא ךָאנ רשפא ןוא ןערעדנַא ןַא טמענ ,דייס
 ,ןײלַא קעלפ םעד טינ ןוא דײפקַארעּפ םעד טינ ,ןערהירנָא טינ רָאט
 טימ ןערעוו טקעדאב טעוו רע לייוו ,דײסקַארעּפ ןופ סאנ זיא רעכלעוו
 עכלעוו ,םעבָארּפ עטכייל עטשרע יד טכַאמ רעהירפ .ןעקעלפ-רעווַאשז
 ןענייז ןעקעלפ עטעילַאמסרַאפ יד ןעוו רעבָא ,ןעביוא ןעזיוועגנָא ןענייז
 ץטימ לעטימ ןעטצעל םעד טָא ןעמענ ןיוש ןעמ ףרַאד ,טרַאּפשענניײא
 ,דײסקַארעּפ

 .(ברַאפ לייא) קעלפ-טנייּפ |

 עלַא ןופ ּפָארַא טכייל ךיז טמענ ברַאפ-ליוא ןופ קעלפ רעשירפ ַא (1
 םעד ףרַאד ןעמ .(סרעזָאלוצ העז) ןיטנעּפרעט ,ןילָאזעג טימ תורוחס
 ןעשזדנַאּפס ךָאנרעד ןוא רעסעמ ַא טימ ןעצַארקּפָא טוג רעהירפ קעלפ
 גיטכיזרָאפ גידנעייז ,ץאלּפ םעד ףיוא ךוט םענייר רעדָא םָאוװוש ַא םימ
 ץעדייב ןופ ןעלטימ יד טימ טשיו .קעלפ םעד ןעטמיירּפשוצ וצ טינ
 ,הרוחס רעד ףיוא ןעטייז

 -נַאג ן'רעביא טײרּפשרַאפ ןענייז ןעקעלפ-טנייּפ עשירפ יד ןעוו (2
 ןילָאזעג םעד ןיא ןעקנוטוצנייא ןעצנַאגניא טונ םהיא זיא שובלמ ןעצ
 רעדָא ןילָאזעג םענייר ןיא רעטעּפש ןעקנייווש ןוא ,ןיטנעּפרעט רעדָא
 .רעייפ רַאפ ךיז טיה .ןיטנעּפרעט

 קרַאטש טינ ךָאנ רעבָא ,שירפ טינ ןיוש ןענייז ןעקעלפ-טנייּפ ןעוו (8
 ןעצירּפשאב ןוא רעסַאוװיַאינַאמַא ןיא ןעקייוונייא ייז ןעמ ןַאק ,טזָאלראפ
 םוא העש רָאּפ א ףיוא שובלמ םעד ןייא טהערד .ןיטנעּפרעמ טימ
 ןילָאזעג ןיא רעצעלּפ יד טשַאו ןַאד ןוא ןעקעלפ יד ןעכַאמ וצ ךייוו
 .ךיוא ףייז ןוא רעסַאו עמירַאװ טפלעה לָאמא .ןיטנעּפרעט רעדָא
 -ארטעט ןַאברַאק ,לָאזנעב ,םרָאפָארָאלק ביל טָאה קעלפ-טנייּפ ַא (4--
 .ןעלמימ עטשרע יד טריבורּפ רעהירפ .דיײרָאלק

 טימ ןעכָאקסױא טּפָא ןעמ ןָאק ןעכַאז עסייוו ףיוא ןעקעלפ-טנייּפ
 ,ךילריטאנ .רעסַאװ טרָאװק ריפ וצ עדָאס-ננישַאו לעפעל-סע יירד

 .הרוחס עטַאקילעד וצ ןעכיורבעג םינ ןעמ ןָאק סָאד
 .זָאלג ףיוא קעלפ-טנייּפ = |

 ךיילב רָאזייר-ימפייס ַא טימ ןעמענּפָארַא ןעמ ןָאק ןעקעלפ עכלעזא
 .(רָאטפ טנעפ ןהעצ ןיא) לעטנעה ַא ןיא טלעטשעגניירַא

 א טימ ּפָארַא טפָא ןעמ טמענ זָאלג ףיוא ןעקעלפ-טנייּפ עטלַא

 .גיסע רעדָא ןיטנעּפרעט ,ןיסָארעק ןיא ןעקנומעגנייא עלעקטַאמש
 .(טפיטשיילב) קעלפ-ליסנעּפ

 רעהירפ ןעמ זומ ,ךיז טשַאו סָאװ ,שובלמ א ףיוא קעלפ אזא
 עגינייא לייוו ,ןיירא רעסַאװ ןיא םהיא טגעל ןעמ רעדייא ןעמענסיורא|
 טריבורּפ .רעסַאװ ןופ (לבילעדניא) ראבקעמסיואמוא ןערעוו םליסנעּפ
 .-ָאלק טכיורבעג ,טינ ביוא .רעקעמ-ליסנעּפ ַא טימ ןעבײרּפָא רעהירפ

 .ןילָאזעג ,םרָאּפָאר
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 .סעלפ ליסנעפ לעבילעדניא
 ןערעוו ייז לייוו ,רעסַאװ טימ ןעצענ טינ ןעמ רָאט ןעקעלפ יד טָא

 -ייניד ןיא קעלפ םעד ןייא טצענ .ךיז ןעטײרּפשוצ ןוא רעצרַאוװש ךָאנ
 טיינעגנעמריופ םויסעטָאּפ .ןאטעסַא רעדָא ,רעטיא ,לָאהָאקלַא דרושט
 -שַאװ ףױא קעלפ רעד זיא רעמָאט .ךילנהעוועג טוג ךיוא זיא
 לעװַאשזד טימ סיורא םהיא טמענ ,טעװעטרַאהרַאפ ןיוש זיא ןוא הרוחס
 .טנעווייל ןוא (ןעטאק) לעװַאב רַאפ רָאנ .רעסַאװ

 .סעלפ קַאבַאמ

 -רעביא ,םיוא טפָא ךיז טשַאו סדוגישַאו ףיוא קעלפ רעד טָא
 טצענאב .ןוז רעד ףיוא טיײהרעסַאנ ךָאנרעד סע טלַאה ןעמ ןעוו טּפױוה
 .טייקניורב יד םיורא טמענ סָאד .טפַאזענעמיל טימ ךָאנ סע

 ךיז טמענ טינ ךיז ןעשַאו סָאװ תורוחס ףיוא קעלפיקַאבַאט
 .טיינעגנעמריוּפ םויסעטָאּפ רעדָא לָאהָאקלַא דרושטייניד טימ סױרַא

 טכייל טחעג ךעלצעט ענרעּפוק רעדָא ענעשעמ ףיוא קעלפ רעד טָא
 .לָאהָאקלַא דרושטייניד ןופ ּפָארַא

 | .סעלפ ריּפַאּפ ןענילפ |

 ,ןיסָארעק טימ םיורא ןעמ טמענ ןעקעלפ עמענעגנַאמוא יד טָאי
 .לָאזנעב רעדָא דײרָאלקארטעט ןָאבראק

 .ןעמַאר עטעדלינעג ףיוא ןעקעלפ-ןעגילפ

 -ץגנייא עלעקטאמש ךייו ַא םימ רעביא םהעג ןעקעלפ יד טָא
 פא טשיוװ ןוא עלייוו ַא ןהעטש טזָאל .ייא ןַא ןופ לעטייוו ןיא ןעקנוט
 ,לענַאלפ א טימ םיוא םוג טבייר ןוא לעמיוב לעסיב ַא טימ

 -ָאקלַא ןיא ןעקנוטעגנייא רעדעפ 8 טימ רעביא ייז טרימש רעדָא
 ,(808 .ז טהעז) .עלעקטאמש ךייוו ַא טימ ּפָא טשיוװ ןַאד ןוא לָאה

 .לעבעמ ןץפיוא קעלפ .
 ןעמ ןעוו ,סיורא טּפָא ךיז ןעמענ לעבעמ ענרעצליה ףיוא ןעקעלפ

 ױזַא טזָאל ןעמ ןוא ,(לעמיוב) ליוא דַאלַאס טימ רעביא ייז טרימש
 טימ ןעבייררעביא ייז ןעמ ףרַאד ךָאנרעד .חעש עכילטע ןהעטש
 .(קײטּפַא) "סטיריּפס דעטייליטעמ ,

 .לעבעמ ףיוא ןעקעלפ-רענניפ
 ,לעמיוב ץנַאװָארּפ) לױאדוװילָא ןיא עלעקטַאמש א ןייא טצענ

 -רעגניפ יד ּפָא טשיוו טימרעד ןוא .ליוא ןיפַארַאּפ רעדָא ליוא דעיסניל
 -םיוא טוג טָאלק-ימעש ַא טימ טרילָאּפ ןוא ןעקורט ּפָא טשיוו .ןעקעלפ
 ,רעפַאװ רעמירַאװ ןופ טחערדעג

 טימ ןעקעלפ יד ןעמענוצבַארַא רעסעב זיא לעבעמ עטליואעג ןופ
 טרילַאּפ ןוא ּפָא טשיו .ןיסָארעק ןיא ןעקנוטעגנייא עלעקטַאמש 8
 .טַאלק-ימעש ןעטכייפ ןעמהערדעגסיוא ןַא רעדָא ,לענַאלפ ַא טימ ּפָא
 ףיוא טָאלק-ימעש םענעקורט ןייק ןעכיורבעג טינ ןעמ רָאט לָאמ ןייק
 | .לעבעמ
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 לעבעמ ףיוא קעלפ רעסייוו רעד

 ,רעסַאו םייה ןופ לעבעמ ףיוא טרעוו סָאװ ,קעלפ רעסייוו רעד
 ענעדיישרַאפ ףיױא ןעמהענּפָארַא ןעמ ןָאק ,רעלעט ןעסייה א רעדָא
 .רערעדנַא ןַא לָאמ רעדנַאנַא ,לעטימ ןייא טפלעה לָאמ ןייא .םינפוא

 וצ וצ טינ טמוק רעבָא ,ןעזייא סייה א קעלפ ץרעביא טלַאה (
 .ןערעוו טרהיפעגרעביא טינ לָאז שילַאּפ רעד זַא ,טנעהָאנ

 ןוא ןעקורט סיוא טשיוו ,ןיסָארעק טימ קעלפ םעד ןייא טבייר (2 |
 .טָאלק ימעש ןעטכייפ רעדָא ,לענַאלּפ טימ טרילאּפ

 םימ בלַאהי ףיוא-בלַאה טשימעגסיוא ליוא דעיסניל טימ טצענַאב (3
 .טרילאּפ ןוא סיוא טשיוו ,לָאהָאקלַא

 טימ ןעקע זוצרעביא טוג .זיא קעלפ ןעסייוו ןעט'ןשקע'ראפ ַא 4
 וצ גידנעמוקוצ טינ ,ןעזייא םייה ַא םעד רעביא ןעטלַאה ןוא עדָאסיקַאב
 ,סָאד טוט .ןערעװ עילַאק טינ לָאז רוטילָאּפ רעד זַא ,טנעהָאנ
 .לָאמ רַאּפ ַא

 טימ ךָאנרעד טרילאּפ ןוא לעמיוב טימ קעלפ םעד מקעדַאב רעדָא (5
 .לָאהָאקלַא ןיא טצענעגנייא עלעקטאמש ךייוו א

 רעדָא ,טנימרעּפעּפ וװָא סנעסע טימ קעלפ םעד טצענאב רעדָא (6
 .טרילָאּפ ןוא ןעקורט סיוא טשיװ ,ליוא רעדעיס

 -רעט ןוא לעמיוב ,גיסע םיקלח עכיילג ןעמַאוצ טשימ רעדָא (
 | | .טרילאפ ןוא םיוא טשיוו ,ןיטנעּפ

 סטיריּפס ןיא ןעקנומעגנייא עלעקטַאמש א טימ טצענאב רעדָא (8
 .ליוא טעטײרָאפמעק רעדָא ,רָאפמעק ווָא

 סיוא טשיװ ,ןיטנעּפרעט לעסיבא טימ קעלפ םעד טקעדַאב רעדָא (9 = |
 - ,ּפָא טונ טשילַאּפ ןוא

 יז ןעמ רָאט גנַאל זַא ,ןעקנעדעג וצ טוג זיא ןעלטימ עלַא יד וצ

 לעסיבַא טימ ייז טקעדַאב ,ּפָא ייז טשיוו .ץלָאה ן'פיוא ןעזָאל טינ !

 .ןעביוא טגָאזעג יו טשילַאּפ ןוא ּפָא טנעקורט ןוא לעמיוב

 .לעצעט ןעטריקַאל ץפיוא קעלפ רעסייוו
 רעסייוו ַא ָאד זיא לעצעט ןעטריקַאל ,ןעשיזענַאּפַאי א ףיוא ןעוו

 ץַאלּפ סָאד טבייר ןוא לעמיוב טימ טרימשאב ,ילכ רעסייה ַא ןופ קעלּפ

 .לָאהָאקלַא טימ ּפָא טוג

 .(עקנַאעלקו טָאלקליִא ףיוא קעלפ רעסייוו

 -וָא-סטיריּפס טימ םיורא טכייל טפָא ןעמ טמענ ןעקעלפ יד טָא

 ,רָאפמעק

 .קעלפ לעבעמ |

 .ןיסָארעק טימ םיורא ןעמ טמענ ץלָאה עטלעמענע ףיוא ןעקעלפ

 ךיוא זיא רעסַאוויַאינַאמַא .רעסַאװ רעמירַאװ טימ ּפַא דלַאב טשאוװ

 .רעסַאװ רענייר טימ ןעשַאוװּפָא דלַאב ךיוא ףרָאד ןעמ .טוג
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 - ןעקעלפ עטריטרָאסמוא
 .סעלפ עצישטרָאנ

 רעסַאװ טימ םיורא ךילנהעוועג טמוק שעוו םייוו ףיוא קעלפ ַאזַא
 -ילג ןעמירַאװ טימ טקעדאב ,תורוחס ערעדנַא ףיוא רעבָא .ףייז ןוא
 ןוא רעסַאװ טימ (טשיו) טשזדנַאּפס ןַאד ןוא ןהעטש טזָאל .ןירעצ
 .רעסַאװ לעסיש א רעביא סָאװש ַא

 .סעלפ ףייז

 .ןעקעלפ עלעג סע טגירק טקנייוושעגסיוא טםונ טינ זיא שעוו ןעוו
 רהעז טפלעה ןוז רעד ףיוא ןעכיילב סע ןוא רעסַאװ ןיא ןעקנוטנייא
 .רעסעב ךָאנ טפלעה רעסַאוװ-לעװַאשזד רעבָא ,טפָא

 .ןעכַאז עטרילַאק ערעדנַא ןופ טמוק סָאװ ,קעלפ
 ןעטיור ַא ןופ שעוו לעקיטש ַא לָאמַא ךיז טברַאפראפ ןעכָאק ןיא

 -ַאשזד ןיא טשַאו ,טריקַאילב סָאװ ךאז רעדנַא ןַא ןופ רעדָא ,םעדָאפ
 | | .רעסַאוװ-לעוװו

 ,טנַאועג ףיוא ץנַאלנ |

 ירעמע לעקיטש ַא טימ ּפָארַא ךיז טמענ טנַאװעג ןופ ץנאלג רעד
 .טכייל ץנאג טבייר .(רהעוודראה) ריּפַאּפ

 טימ ןעמענּפָארַא טפָא ןעמ ןָאק טנאועג ץראווש ןופ ץנאלג םעד = |
 .לעּפָאטרַאק עיור ךעלטּפער

 .סעלפ םָאנ נניאושמ

 טסייה סָאװ םָאְנ א ןופ טכַאמענ טרעוו לאירעטאמ רעד טָא
 .ןעכורעג (עשימעטניס) עשימעכ טימ ןעבינראפ ןוא טסיזרַאפ ,לעקישט
 טימ םָאנ םעד טקייוואוצ ,ךיז טשאוו סָאװ עכלעזַא זיא הרוחס יד ןעוו
 .סיױא סע טשַאװ ןַאד ןוא ,ייא ןַא ןופ לעסייוו

 טמענ תורוחס ערעדנַא ףױא קעלפ רעד טפערט רעמָאט רעבָא

 | .דײרָאלקארמעט ןַאברַאק

 .סעלפ נניסערד דַאלַאס

 .א ענעמיל ,לעמיוב ,רעייא ןופ טכַאמעג ךילנהעוועג טרעוו סָאד
 סָאד ןעמ רָאט ,הרוחסי-שאו ףיױא טפערמ קעלפ רעד ביוא .וו .זַא
 םינ לָאז ייא ןופ ןיאעטָארּפ רעד םוא רעסַאו רעסייה ןיא ןענעל טינ
 ךָאנרעד ,רעסַאװ טלַאק ןיא טגנעל רעהירפ .ןערעוו טעוועטרַאהראפ
 הרוחס טימ רעבָא .טייקמעפ יד ןעמענוצסיורַא ףיוא ןעסייה ןיא טשרע
 -םעט ןָאברַאק ,ןילָאזעג יו סרעזָאלוצ יד טמענ ,טינ ךיז טשאוװ סָאװ
 .וו .זַא .א לָאזנעב ,דײרָאלקאר

 .סעלפ עלעבעווש

 טמענ עלעבעווש ןעבירעגנָא ןַא ןופ טנַאװ רעד ףיוא קעלפ רעד
 .ענעמיל לעקיטש 8 טימ ּפָארַא טכייל ךיז
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 .סעלפ ךיור

 ןערָאװעג ןענייז סָאװ ,טנעוו יד ןוא עילעטס רעד ףיוא ןעקעלפ יד
 8 טימ ייז טשיוװ ןעמ ןעוו ּפָארַא טכייל ןעמוק ,ךיור ןופ ןעוויוא םורא
 .גיסע ןיא ןעקנוטעגנייא לענַאלּפ

 ,(לברַאמ) ןײטשרָאמרַאמ ףיוא קעלפ

 א ןעכַאמ וצ טםונ זיא ןייטש םעד טָא ףיוא ןעקעלפ ליפ רַאפ
 ןייא ןוא ןוָאמס םימויפ קלח ןייא ,עדָאס םיקלח ייווצ ןופ ןָאשוילָאס
 ןעלָאז סע זַא ,רעביא ץלַא סָאד טּפיז .ץלַאז רעדָא רעדיוּפ-דיירק קלח
 .רעסַאװ לעסיב ַא טםימ סיוא טשימ ןוא ןעביילב טינ סעקדורג ןייק
 טימ ּפָא ךָאנרעד טשַאוו .ןייא םוג טבייר ןוא ןיימש ן'פיוא ןָא טרימש
 .רעסַאװ ןוא ףייז

 ףייז עטזָאלוצ ,גניטייוו גָאו ןיא םיקלח עכיילנ םיוא טשימ רעדָא
 ַא טימ רעביא טרימש .ץכעיולב לעסיב ַא וצ טיג ןוא עדָאסישַאװ ןוא
 רענייר טימ ּפָא טשַאו ןוא ןענעקירטראפ טזָאל ,טנַאװעג לעקיטש
 א רעדָא טָאלק ימעש ַא טימ טרילָאּפ ןוא ּפָא ןַאד טנעקירט .רעפַאװ
 יי .לענַאלפ

 קעלפ רערעל -

 רעדעל סָאװ םעד ןופ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,הרוחס ףיוא קעלּפ ַא
 ןוא ףייז טימ ןעמענסיורא ןעמ ןָאק ,ןערָאװעג ןעבירעגנָא ףיורעד זיא
 טיינעגנעמריופ םויסעטָאּפ רעֶדָא ,ךיז טשַאוו הרוחס יד ביוא ,רעפַאװ
 .טםינ ךיז טשאוו הרוחס יד ביוא

 .ןעקעלפ ןיצידעמ

 "טימ עטצעזענּפָא ןייק זַא ,ןעדיישראפ ױזַא ןענייז ןעקעלפ יד טָא

 ןעמוק ייז ןופ ךס ַא זַא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ךָאד .ןעבעג טינ ןעמ ןָאק ןעל
 ענינייא .דיסע קילעזקַא ןופ סױרַא ןעמוק עגינייא .ןעשַאוו ןיא סױרַא

 ילעוַאשזד ןופ ךיז ןערהיר ךס ַא ןוא ,לָאהָאקלַא דרושטייניד ביל ןעבַאה

 .רעסאװ

 .ןעקעלפ לַאטעמ

 רעדָא רעּפוק ןעטלעקנוטרַאּפ ןופ קעלפ ַא שובלמ ַא טגירק לָאמַא

 ןערעטיש רעדַא טפאז-ענעמיל ,גיסע טימ םיורא םחיא טמענ .שעמ

 .ןערעסַאװ עכילטע ןיא טקנייווש .דיסע קיטעסַא

 .ןעקעלפ טקַאװ:הוש רעצרַאװש

 ,טינ בױא רעדָא .רעסַאװ ןוא ףייז --- הרוחס-שַאוו ףיוא ביוא

 רעהירפ .(קייטּפַא ןיא) טיינעגנעמריופ םויסעטָאּפ ,ןיטנעּפרעט טמענ

 ,ךילגעמ יו קעלפ ןעשירפ ןופ ליפ ױזַא רעסעמ ן'טימ ּפָארַא טּפַאכ

 .קעלפ םעד רהעמ ןערימשוצ וצ ךָאנ סָאװ טימ ןייז טינ לָאז סע זַא
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 ;(ןיורב-לעה) קעלפ סקאוו-הוש ןעט

 רעבָא .שעוו ןיא םיורא ךילנהעוועג רע טמוק הרוחסישַאו ףיוא
 דרושטייניד טימ ןעמענסיורא םהיא ןעמ זומ תורוחס ערעדנַא ףיוא
 עג ךיז ןיא טָאה (שילאּפ) סקאוויהוש רעגיזָאד רעד טָא .לָאהָאקלַא
 דיסע רעד לייוו ,ןעזָאלרַאפ טינ םהיא ןעמ רָאט םורַאד .סדיסע עסיוו
 | | .הרוחס יד ןעסערפכרוד טעוו

 .סעלפ שילאּפ ןעוויוא
 רעבָא ,שעוו ןיא םיורא טמוק סדוג:שַאװ ףױא קעלפ רעד טָא

 טימ םיורא םהיא טמענ ,הרוחפס ערעדנַא ףיוא רע טפערט רעמָאט
 .לעטשַרעב ַא םימ קעלפ םעד ןייא טבייר .ןילָאזעג

 .רעכיטדנַאה-ךיק ףיוא ןעקעלפ

 יז טקייו .שעוו ןיא םיורא ןעטלעז ןעהעג ןעקעלפ עכלעזַא טָא
 טגעל ךָאנרעד ןוא ,אינָאמַא טימ רעסאו ןיא חעש ייווצ ַא ףיוא ןייא
 | .ןיירא שעוו ןיא ייז

 .סעקטַאמש-רישעג ףיוא קעלפ

 ןָאק ןאד .רעסַאװ טימ אינָאמַא ןיא ןייא טקייוו ןוא ןָא ייז טפייז
 | .שעוו ן'טימ ןעכָאקסיוא ייז ןעמ

 .רעּפוק ףיוא ןעקעלפ ענירג

 -גנישַאו ןופ םבָאט ענרעּפוק ףיוא ןערעוו סָאװ ,ןעקעלפ ענירג יד
 גניטייוו רעדָא ,אינַאמַא טימ סעקנעילימ ןופ רעטנורא ןעמוק ,ןענישַאמ
 | .(םס) דיסע קילעזקַא טימ

 .ןישאמ-שַאװ ףיוא ןעקעלפ עסייוו |
 רעד ןופ סבָאטךעזייא דזיינאוולאג יד ףיוא ןעקעלפ עסייוו יד

 ,גיסע ןעסייה טימ ייז טשַאו ןעמ ןעוו םיורא ןעמוק ןישַאמ גנישַאװ
 ןעקעלפ יד טָא ּפָארַא ךיוא ןעמענ (רָאטס טנייּפ) גניטייוו טימ ןיסָארעק
 .רעסַאװ סייה טימ ןעקנייוושסיוא טוג ןעמ ףרַאד ךָאנרעד רעבָא

 .ןעקעלפ ײלרעלַא
 :םעד טָא ןופ סיורא ןעמוק סָאװ ,ןעקעלפ ךס ַא ןַארַאפ ןענייז םע

 ,רעסַאװ עסייה ןעצנוא ריפ ןיא ףייז עסייוו ןעצנוא ריפ טזָאלוצ
 ןעצנוא ייווצ ,אינָאמַא עטוג ןעצנוא ףניפ וצ טסיג ןוא םיוא םלהיק
 -ַארַאלק רעדָא רעטיא ןעצנוא ייווצ ,ןירעצילג ןעצנוא ייווצ ,לָאהָאקלַא
 ןיא טקעמשראפ טוג סע טלַאה ןוא סיוא טוג טשימ ,(קייטּפַא) םרָאפ
 טמענ ,שובלמ םענעטנַאװעג א ןעגיניירסיוא רחיא טליוו .שַאלפ א
 רעסַאװ טרָאװק רעבלַאה ַא ףיוא שַאלּפ רעד טָא ןופ לעפעל-סע ייווצ
 ןייר טרעוו םעילוק רעטקעלּפרַאפ ַא .םַאװש ַא טימ ּפָא טשזדנָאּפס ןוא
 רעמע ןַא וצ ןָאשוילָאס םעד םָא ןופ זָאלג א וצ טסיג ןעמ ןעוו ,ןופרעד
 | | .רעסַאװ רעמירַאװ

 שעוו לעקיטש סָאד טכָאק ןעמ ןעוו ,ןעדניוושראפ ןעקעלפ ךס א
 .ךלימ ןיא
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 ןעשַאוו ם'ייב
 -- .888 ,ז ,ןילָאזענ טימ ןעשַאו -- ,884 .ז ,ןעשַאו םוצ ןעלטימ עטכייל

 ןעשַאװ -- ,299 ,ז ,סנעדייז ןוא סנעלָאװ ןעשַאװ --- .298 .ז ,(ןעדנָאלב) סייל
 ןעשַאװ --- .842 .ז ,ןעכַאז עטרילָאק ןעשַאװ -- .541 ז ,ןערעדעפ ןוא סערדלָאק
 -- .848 .ז ,שעװ ןעיולב -- .284/ .ז ,שעוו ןעקנייווש --- ,244 .ז ,ןָאטערק

 -ַארּפ עניטכיר -- .280 .ז ,שעו ןענעקירט -- .2849 .ז ,שעוו ןעילַאמכַארק
 ,898 .ז ,סענעדיישרַאפ -- .991 ,ז ,סעיצרָאּפ

 .ןעשַאו םוצ ןעלטימ עטכייל

 ךייר ױזַא טציא זיא ןעבעל סָאד סָאװ ,סירדנָאל-םיטס עלַא טיֿפ
 ןעשַאו סָאװ ,ןעיורפ גונעג ןארַאפ טרָאפ דנַאל ןיא ךָאנ ןענייז ,ןערָאװעג
 ץכילטע ייז ןעבעג וצ טינ טדַאש םורַאד ןוא ,שעוו-עילימַאפ סָאד ןיײלַא
 .טייברַא ענשזרָאטַאק יד טָא ןָאמ וצ יו ןעלמימ עטכייל

 8 ןעזייא-ביר ןעסיורג ץפיוא רעדָא רעסעמ ַא טימ ןָא טביוש (1
 טקָארב .רעסַאװ טרָאװק ייווצ ַא טימ ןײרַא ילכ ַא ןיא ףייז קימש ץנַאג
 קיד שטניא ןעבלַאה ַא ןעגעג ןיפַארַאּפ לעקיטש 8 ןיירא ןיהַא ךָאנ
 ,ןעכָאקפיוא ףייז רעד טימ רעסַאװ סָאד טזָאל .גנאל שטניא ןַא ןוא
 ןיירא טוט ; טזָאלוצ ןעצנַאג ןיא ןיוש זיא ןיפַארַאּפ רעד ןוא ףייז יד זיב
 ןיא ןיירא ץלַא סָאד טסינ ןוא סקארָאב לעפעליסע עכַאלּפ ייווצ ַא
 ךלַאב עקַאט ןוא רעסַאװ טלַאק טימ םהיא טסיגרעד .לעפעק-שַאװ
 זַא ,טהעז .שעװ עגיטיוק עטלעסיירטעגסיוא םונ סָאד ןיירא טגעל
 .שעוו ןעשיווצ ןייז טינ טרָאד לָאז םעדָאּפ רעטיור רעדָא רעצרַאוװש ןייק
 סָאד .טונימ גיצנַאװצ ַא ןעדיז טזָאל ןוא ףיוא טכָאק ,טציהרעד טציא
 -ּפָא סָאװ ָאטינ טעמכ ןיוש זיא סע ןוא ןייר ,םייוו סיורא טמוק שעוו
 ןופ (סּפָאק) ןעטעשזנַאמ ןוא רענלעק יד םורא רשפא ץוחַא ,ןעביירוצ
 .רעדמעה עשרענעמ

 -נייא ,שעוו ךעלקיטש יד טוג גידנעפיזנָא ןעשֿאוװ ךיוא ןַאק'יֿמ (2

 גיצנאווצ א רעסַאװ גינעוו ןיא ייז גידנעמלַאה ןוא גנע ייז גידנעהערד
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 ןיא קירוצ טהעג ץומש רעטקייוואוצ רעד לייוו ,רעננעל טינ ,טונימ
 ןוא ,םייקמעפ סָאד ןוא ץומש םעד טקייזואוצ ָאזלַא ףייז יד .ןיירַא שעוו
 םעד םיורא ןעמ טקנייווש ןעביירכרוד לעסיב ַא רָאג טימ ךָאנרעד
 טינ סע טמוק ןעכָאק ןייק וצ רעבָא ,םייוו טרעוו שעוו סָאד .ץומש
 -קימ-טייהקנארק יד קעװַא טע'נרח ןעכָאק סָאד .ןיז ןעשינעיגיח ןיא
 .שעוו ץפיוא רשפא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעבָאר

 ןעלקיוונייא סָאד ןוא שעוו סָאד ןעפייזנָא יוו רעסעב וליפא ךָאנ (3
 -קרַאמש עטנַאקַאב יד ןיא שעוו ןעקייוונייא זיא ,רעסַאװ גינעוו ןיא
 ףייז ךעלקיטש ענעבָאשעגנָא יד ןיא רעדָא סרעדיוּפ עטזייטרעוודא
 מרָאּפשרַאפ ןעמס ָאו ,טימרעד ןעשַאוו ַאזַא זיא טםוג ןוא .(םקיילפ)
 עטאקילעד ןופ רעמעדעפ יד ןעראשוצוצ טנַאה ןיא ףייז קיטש ן'טימ
 וו .זַא .א טסיטַאב ,ליאוו ,ירעשזדניל ,סנעדייז ,לָאוװ יווװ ,תורוחס
 ןעט ןָאק ףייז קיטש ן'טימ לייו ,רעסעב סָאד זיא ,סנעטייווצ
 סע .שעוו ןופ ץַאלּפ לעציּפ ןעדעי וצ ןעכיירגרעד טינ ןפוא םושב
 ץעכלעוו ,ןעסַאּפ עטפייזאב ןייק טינ רעביא ץעגרע גידנעמש ןעביילב
 סיוא ןַאד ןיוש טמוק .רעצעלּפ ערעדנַא יד יוו גיצומש רהעמ ןעביילב

 מָא רעבָא .טוּפַאק רעכיג טחעג שעוװ סָאד ןוא ןעבייר וצ רעקרַאטש
 ןיא ןיירא ַאי ןעגנירד רעסַאװ ןיא סקיילפ עטזָאלוצ יד ןוא סרעדיױוּפ יד
 -ליהראפ יד רעבָא .לַארעביא ראפרעד ןעקריוו ןוא עלעקניוו ןעדעי
 יו תולעמ רהעמ וצ ןעפייז יד טָא ןעביירש סטנעמזיימרעוידַא עדנעכ
 עדעי .ןעפייז עלארטעג עטוג ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןעציזַאב ייז
 ןעזייא-ביר ץ'פיוא ןערעוו ןעבָאשעגנָא ױזַא טָא ןָאק ףייז עסייוו עטוג
 ן'כָאנ ןוא רעסַאוװ סייח ןיא ןערעוו טזָאלוצ ןוא רעכעל עסיורג יד טימ
 ןעמ ןעוו טייברַא עגיבלעז יד ןָאטפיוא סָאד טעוװ לעסיכַא ןעלהיקסיוא
 יד ןיא ןעשַאוו סָאד .תורוחס עטנַאמרעד יד טָא ןייא םעד ןיא טקייוו
 ןורסח רעגיצנייא רעד רעבָא ,טוג זיא סרעדיױּפ ןוא סקיילפ ענעבָאשעגנָא
 טרעהעגפיוא ןעמ טָאה ןעשַאװ ןופ ןפוא םעד טָא טימ סָאװ ,סָאד זיא
 .ןערעוו טכַאקעג ןעזומ ןעבָארקימ יד רעבָא .שעוו סָאד ןעכָאק וצ

 -עווש רעד רַאפ ףליה עסיורג א סיוועג ןענייז ןענישַאמ-שַאװ יד (4
 -ַאמ רעד בילוצ ןעכָאה ןעיורפ ליפ רעבָא ,שעוו ןעשַאוװו ןופ טיײברַא רער
 -יא ,גיטיונ רהעז זיא ןעכַאק סָאד .שעוו סָאד ןעכַאק טרעהעגפיוא ןיש
 -ײברַא עדנעטייברַא רעווש רעדָא רעדניק ָאד ןענייז'ס ואוו טּפיוהרעב
 -םיוא סָאד זיא ,עדנעקעטשנַא ןייק טינ וליפא ,טייהקנַארק ןיא ןוא ,רעט
 םייקסייוו יד .שעוו ענייר תמא ןעבָאה וצ לעטימ עטסרעכיז סָאד ןעכַאק
 .עיטנַארַאג ןייק טינ ךָאנ זיא ןיילַא

 ,(לארטעּפ) ןילָאזעגנ טימ ןעשַאװ

 תורוחס עטרילַאק עטַאקילעד עלַא ןוא סנעדייז ןוא לָאװ ןופ ןעכַאז
 ייז .ןילָאזעג ןיא ןעשַאו וצ עטסרעכיז סָאד זיא לאירעטַאמ-היח ןופ
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 סָאד זיא טנעווייל ןוא לעװַאב וצ .טינ ןעריקאילב ןוא ןייא טינ ןעפיול
 .ןעקעלפ עטָאלב ןוא סקַאװ ,טייקמעפ ּפָארַא טמענ ןילָאזעג .טוג טינ
 .(םדיסע) טייקרעיוז ץוחא ,ןעקעלפ עלַא ךילטנענייא ּפָארַא טמענ סָאד
 םעד ןיא ּפָא ךָאנרעד ךיז ןעצעז ןעטייקניירמוא ערעדנַא ןוא ץומש
 םענייר ןעטשרעביוא םעד ןעסינּפָא ןָאק ןעמ ןוא ןילָאזעג ןעגיצומש
 א ךרוד םהיא גידנעייזכרוד רעהירפ ,לָאמא ךָאנ ןעכיורב םהיא ןוא
 -נייא רעהירפ .ןילָאזעג ךס א ןעבָאה וצ גיטכיוו זיא סע .טָאלק-זישט
 םָאד זַא ןעקעדוצ ,ןילָאזעג לעסיב ַא ןיא ןעכַאז עטצומשראפ יד ןעקייוו
 סָאד .ןילָאזעג םעיינ ןיא ןעקנייווש ךָאנרעד ןוא ןעּפעװסיױא טינ לָאז
 רעדָא ,שובלמ םעד ןעפרַאװקעװַא זומ ןעמ ןעוו יוו ,רעגיליב ךָאנ זיא
 -ןָאלאג ףניפ א .סרענינייר עלענַאיסעפָארּפ יד וצ ןעקיש םהיא וליפַא
 םישובלמ ךס ַא טפָא ָאד זיא סע ןעוו ,ןעטלַאה ןעמ ףרַאד ןילָאזעג ןַאק
 . טרָאס ןעטסעב םעד ןעפיוק ךיוא ףראד ןעמ .ןעגינייר וצ

 .ךילרהעפענ ןילָאזעג ןיא ןעשַאו

 וצ ףיוא לאירעטאמ רעטסעב רעד ןילָאזעג זיא ,ןעביוא טגָאזעג יוו
 טּפעװ סָאװ סָאד .ךילרהעפעג רהעז זיא רע רעבָא ,הרוחס ןענינייר
 -סקע ןוא ןעדניצנָא טכייל ךיז ןָאק סָאװ ,זַאג א זיא םהיא ןופ םיוא

 םייב ןעדניצנָא ךיז ןָאק ןוא םורא טבעווש זַאנ רעד טָא .ןערידָאלּפ

 ןילָאזעג רעד ןעוו וליפַא ,עלעבעווש ןעדנוצעגנָא ןַא ןופ רעדָא ,רעייפ

 ןעשַאװ סָאד טָא ןעמ זומ ראפרעד .רעמיצ ןערעדנַא ןיא זיא ןיײלַא

 זיא רעייפ ןייק זַא רעכיז זיא ןעמ ןעוו רעדָא ,ןעסיורד ןיא ןָאט רָאנ

 .ןעדנוצעגנָא טינ גנולצולּפ טרעוו עלעבעווש ןייק רעדָא ,טנעהַאנ ָאטינ

 .רעטסנעפ עלַא טנעפע ןוא ךעלעבעווש יד ןַאד טלַאהַאב

 .ןילָאזעג טימ ןעשַאװ וצ יו

 יד ּפָארַא טמהענ ןוא שובלמ םעד סיוא טשרַאב ןוא סיוא טלעסיירט

 ןערעוו ייז לייוו (סדלעיש רעבָאר) סרעצישַאב סייווש ענעקיטסַאלעמונ

 א טימ ןעּפעשטוצפיונוצ טוג זיא הרוחס ךעלקיטש עניילק .עילַאק

 ..העש א ףיוא יולס םענעדרע ןעסיורג ַא ןיא ןייא טקייוו .םעדָאפ לעדָאנ

 ,רעסַאװ רעסייה לעסיש ַא ןיא ןירַא יולס םעד טלעטש ,ךילנעמ ביוא

 רעטנוא רעייפ סָאד ןוא ןערָאװעג טמירַאװעגנָא רעהירפ זיא עכלעוו

 ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ,ןערָאװעג ןעשַאלעגסיױא זיא רהיא

 םעד טימ יולס םעד טָא ןופ ןעמירַאװנַא סָאד .טיײברַא רעד טָא וצ

 טבייר .רעפעב טקריוו סע ,טײברַא רעד טָא וצ ךס ַא טפלעה ןילָאזעג

 ןַאד ןוא הרוחס יד טקירד ,טשטעווק ,עלעטשרעב ךייוו א םימ ןעקעלפ יד

 .רעסַאװ עסייה ןיא טמירַאװרעד ךיוא ,ןילָאזַאג ןעשירפ ןיא םע טקנעווש

 .ןעכַאז ערעדנא ןעקייוונייא לייוורעד ןעמ ןָאק יולס ןעטשרע ןיא

 .ןילַאזעג ולס ןעטירד ןיא ןעקנעווש רשפא ןעמ ףרַאד לָאמַא

 | .גידנעהערד טינ ,םיוא טוג ןַאד טקירד
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 .ןילָאזעג ןיא ןעשַאװ ןעכַאז
 "וצרעביא םונ זיא ןילָאזעג ןיא ןעשַאו ךיז טמהענ ןעמ רעדייא

 יד ןעמענוצּפָארַא ,לעברַא ענייז ןופ ,רעטעווס םעד ןופ גנעל יד ןעטסעמ
 ןעמצעל ן'כָאנ .ןעביירשרַאפ ץלַא ןוא םישובלמ ערעדנַא יד ןופ סָאמ
 ןעכַאז יד ןעמ ףרַאד ,סיוא ןילָאזעג םעד ןיוש טקירד'מ ןעוו ,ןעקנעווש
 ףראד רעטעווס םעד ;סָאמ רענעבירשרַאּפ רעד טיול ,ןעהיצסיוא גיטכיר
 םישובלמ יד ןוא ,לעטעלב רעדנַא ןַא ןוא ןעזיוועגנָא יו ןענעקירט ןעמ
 ביוא ןעסיורד ןיא ןענעקירט ייז ןוא רעגנעה רעדיילק ףיוא ןעגנעהפיוא
 טעמכ ןוא ןעקורט גיטכיר ןעוו ,ןיירַא טמהענ .ןוז רעד ןיא טינ ,ךילנעמ

 ,ךורעג ןחָא ןיוש |

 .(859 לעטעלב) עראק-םייז םימ ןעשַאװ
 -רא ,(םייל) ןעדנאלב ,טסיטאב יו ןעכַאז עטַאקילעד רהעז ,עניד ||
 ,ףייז רעכילנהעוועג טימ טינ ןעשַאװ וצ טוג זיא ירעשזדניל ןוא ידנעג
 רעסייח טימ סע טרהיפוצ .(קייטּפַא) ערָאק םייז ,קרַאביּפוָאס טימ רָאנ
 טשטעווק ןוא טקירד ןַאד ןוא שעוו סָאד םעד ןיא ןייא טקייוו ןוא רעסַאוו
 ןערילַאק יד וליפַא .ןערעסַאװ עמירַאװ עכילטע ןיא סיוא טקנעווש ןוא
 : .םינ ןעריקַאילב

 .רעדנוװַאב ןעשַאו
 ערענייר יד זַא ,טהעז ןוא ןעשַאו ן'רַאפ שעוו סָאד םיוא טריטרָאס

 טעװ ,רעמצומשרַאּפ קרַאטש רעד טימ ןערעוו ןעשַאוװעג טינ לָאז שעוו
 ,ןייר גידנעמש ןעביילב ענייר יד

 .ןעשַאװ ץ'רַאפ
 ןעקעלפ יד םיוא טכוז ןוא ןעשַאו םעד רַאפ שעוו סָאד ךרוד טקוק

 -רַאפ ןערעוו ןעקעלפ ליפ לייוו ,םױרַא ךילגעמ טייוו יו ,ייז טמהענ ןוא
 יד זַא ,טעװעריצרַאפ ןוא סעלַא טכירראפ .ףייז ןופ טעװעטרַאה
 ןייא זַא ,לעטרעוו סָאד טקנעדעג ,רעסערג ןערעוו טינ ןעלָאז ןעסיר
 .ןעגרַאמ ךעטש ןיינ טרָאּפשרַאפ ,טנייה ךָאטש

 ,רעסַאװ רענייר ןיא רָאנ ןעשַאו
 ןיוש גוט ,טקייוװעג ךיז טָאה שעוו סָאד ןעכלעוו ןיא ,רעסַאװ סָאד

 .ףייז םימ לופ זיא סָאד ןעוו וליּפַא ,תונמחר ןהָא ,םיוא סע טסיג .טינ
 טרעוו ןעשַאוו סָאד ןוא ,ןײרַא קירוצ טהעג טייקגיטיוק עטקייװעגּפָא יד
 | ,רעגנעל ןוא רערעווש

 .(סעילערד) ילעשזד ףייז טימ ןעשַאו
 -סע ץלופ ייווצ לָאמ םעדעי טמהענ ןוא יולס ןעסיורג ַא ןיא מלַאה .טחעגוצ םע זיב ,סע טציחרעד ןעמ ןוא רעסַאװ רעטלַאק טרָאװק ייווצ ןיא ףייז טנופ ַא ןיירַא טביוש ןעמ ןעוו ,ןעמ טכַאמ ילעשזד יד טָא

 ,רעסַאװ ןולַאג ַא וצ לעּפעל
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 .שעוו גיצומש קרַאטש ןעשַאװ !

 .טשרַאב ַא טימ שעוו גיטיוק קרַאטש ןעשַאװ וצ זיא רעטכייל ךס ַא
 -רעווָא סרעטייברא ןַא ,סלָארעװַָא ,סרעּפמָאר עשרעדניק טּפיוהרעביא
 .טנעה יד ןופ יו ,ףייז טימ טשראבכ ַא ןופ ןייר רעלענש ךיוא ןערעוו סלָא

 -רעבירַא טגיל סעכלעוו ,לעמערב-שַאו םעד ףיוא קעװַא ןעכַאז יד טגעל |
 | .(עילאב) בָאט-שַאו רעד רעביא טגעלעג

 גָאר לעמעילוק םענעלַאװמײב א ןעשַאו

 רעמיראו ןיא ןייא םהיא טקייו ,לעמעילוק א ןעשַאו וצ םוא
 םהיא טהיצ .סיוא םהיא טקירד ןוא טונימ ןהעצפופ ַא ףיוא רעסַאװ
 ףייז ןעטוג 8 טימ םהיא טלעקנערּפשַאב ,ענָאלדָאּפ רעד ףיוא םיוא
 ּפָא קַאמשעג םהיא טבייר ןוא ףייז עסייוו ענעבָאשעגנָא רעדָא ,רעדױּפ
 םיוא טוג טקנעוװש .רעסַאװ רעסייה ןיא ןעקנוטעגנייא טשרַאב ַא טימ
 םענעלָאװ א .םיורא ךיילג טגנעה ןוא ןערעפַאו עמיראוו רַאּפ א ןיא
 .ןעטַאש טינ ךיוא סָאד ןייק גָאד

 .ךעלכיטזַאנ ןעשַאוװ

 רעקרַאמש ןיא העש רָאּפ 8 ףיוא ןייא ךעלכיטזָאנ טקייוו ןעמ ןעוו
 ,םייקישטילג רעמהענעגנַאמוא רעד ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו רעסַאװ ץלַאז
 .שעוו ןעגירעביא ן'טימ ייז טשַאוװ ןַאד ןוא סיוא קנעווש ַא ייז טיג

 | .(ןעדנַאלב) סטייל ןעשַאו
 -נייא ןעמ ףראד םסייל (ןעניל) ענעטנעווייל רעדָא ,ענעלָאװמייב

 ,טשטעווק .סקארָאב ןוא ףייז רעסייוו ןופ סעקנילומ עמירַאו ןיא ןעקייוו
 סָאד לייוו ,טערב רעד ףיוא טינ טבייר רעבָא ,טנעה יד טימ טקירד
 טוג טקנעװש .סעקנעילימ ענייר ןיא ייז טכָאק .רעמעדעפ יד טסיירוצ
 םעניד עלעפעל-עעט א ןיירַא טוט רעפאוו קנעווש ןעטצעל ןיא ןוא ךרוד

 -רעט א ןיא ןייא טלעקיוו .רעסאוו טרָאװק רעדעי ףיוא רעקוצ ןעסייוו
 םינ ,ךיילנ טסערּפ ןוא ,סיורא לָאז טייקטכייפ יד זא ,ךוטדנאה ןעשיק
 רעד ףיױא טסערּפ .סע גידנעבייהפיוא רָאנ ,לעסערּפ סָאד גידנעקור
 ןעמוק ייז .ךוטדנַאה ןעשיקרעט ַא ףיוא טגנעלענּפױרַא ,טייז רעקניל
 ,טייחרעיינ יוו ,ףייטש סױרַא

 -וצ טָאמשנָא ןוא רעהירפ יוװ ,ןעשאוו ןעמ ןָאק סייל עכילנעוועג |
 רעדָא ,(טייקטעפ רעד ןהָא ךלימ) ךלימ דמיקס ןיא ןעקנומ ייז ,רעק
 רעדא ,לעגיּפש םענייר א ףיוא סיוא ייז טיירּפש .אקטעווָאריס ןיא
 םוג ךיז ןעטלאה ייז .וצ טוג ייז טּפעלק ןוא ןעביוש רעטסנעפ ףיוא
 ןענעקורט שַאלּפ א םורא  .יינ יו ,סיוא ןעהעז ןוא סיוא ןענעקורט ןוא
 ךורעג ךלימ רעד .ןעסערּפ טינ ןיוש ייז ראד ןעמ ןוא םיוא ךיוא ייז
 .סיוא דלאב טּפעװ

 .ןעציפש סייל עטונ ןעשַאו

 -ירמס וצרעד ןוא ,ענאז קיטש סייוו א טימ שאלפ א םורַא טמהענ
 יוזא ,םורא גנע ייז טלעקיוו ןאד .םייל רעד ןופ קע ןייא וצ טעוועג
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 יו ןערעדנא ןעבענ ןעגעלקעווא ךיז לָאז םייל רעד ןופ ץיּפש ןייא זא
 עֶדייב ןופ ,לעכיט םוצ וצ עלַא ייז טעוועגירטס ןַאד .שזאדנַאב ַא
 עמיראוו ןיא ןעקייוו ןיירא שאלפ רעד טימ סָאד טגעל טציא .ןעטייז
 יד טעלג ןוא טקירד ןוא טקארָאב טימ ףייז רעסייוו ןופ סעקנעילימ
 טינ זיא סָאד ביוא ןוא גיצומש קרַאטש ביוא .שאלפ רעד םורא םייל
 ןעקנעוושסיוא ךָאנרעד ןוא ,ףיוא ךָאק א ןעביג יז ןעמ ןָאק ,דייז ןייק
 לעשעלפ ץפיוא ןענעקורט ןעזָאל ןוא רעקוצ טימ ןערעסאוו עמיראוו ןיא
 .ןעסערּפ ךָאנרעד ןוא ןוז רעד ןיא

 .וו .ַא .א ,סייל ןעשַאװ
 ןופ לעט א ןערעוו ךעלכיטדזָאנ עטוג ןוא רענלעק (ןעדנָאלב) םייל

 רערעטיש ןופ לעכיצ םייוו א ןיא ןיירא ייז טנעל .טערב-שאוו רעד
 | .טערב רעד ףיוא ייז טבייר ןוא טנעווייל

 -םעמוצסיוא רעחירפ ייז םוג זיא ןעגנאהרָאפ ענעסייל ןעשַאװ םייב
 ,ןימאלעשוד .גנעל רעטשניוועג רעד וצ ןעהיצסיוא ךָאנרעד ייז ןוא ןעט
 -עג רעד יו ,ייז ראפ לאמכָארק רערעסעכ א זיא עקיבארימונ רעדא
 .רעגנעל ןערעיודעג ןוא יינ יו סױרַא ןעמוק ייז .לאמכָארק רעכילנעוו

 .שעוו עטלענראפ
 טשַאװ :ױזַא םָא ןעכַאמ םייוו קירוצ ןעמ ןַאק שעוװו עטלעגלַאפ

 עכילטע ןיא סיוא סע טקנייווש ; ךילנהעוועג יו ,שעוו סָאד םיוא טוג
 טזָאלוצ טםציא .ןעביילבראפ םינ םהיא ןיא לָאז ףייז ןייק זַא ,ןערעסַאװ
 טרָאװק יירד עדעי ףיוא (קייטּפַא) רַאמרַאמ-װָא-םירק לעפעל-סע ןַא
 ףלעווצ ןעקייוו סע טזָאל ןוא שעוו סָאד ןייא טקנוט .רעסַאװ עגיכָאק
 א ןיא םיוא םע טקנייווש ןַאד .גנע רהעז טינ סע גידנעטלַאה ,העש
 ףרַאד ןעמ .םיורא סע טגנעה ןוא ןָא סע טיולב ,ןערעסַאװ ענייר רַאּפ
 ,לָאמ רָאּפ א ןָאט לָאמא םָאד

 ןעכַאק ןיא וצ טסיג ןעמ ןעוו ,םייוו קירוצ טרעוו שעוו עטלעגרַאפ
 ץעגינייא רַאפ סָאד זיא ךורעג ץ'רעביא רעבָא ; ןיסָארעק לעפעל עבילטע
 לעסעק 8 ףױא סענעמיל ייווצ ןופ טּפַאז יד .לעטימ טוג ןייק טינ טייל
 | .םייוו שעוו סָאד טכַאמ רעסַאוװ

 *נעק ,עגיסורַאּפ ערעווש ,קָאד יו ,שעוו עטייוו עבָארג עטלעגרַאפ
 -ראפ ןערעוו ייז ןעוו רעסַאװ לעוואשזד ןיא ןעשַאװ וצ טוג זיא םעוו
 ךס ַא ןיא טקנייוש ןוא טונימ עבילטע ףױא ןייא טקנוט .טלעג
 | .ןערעסַאװ

 .טנעווייל ןעכיילב |
 םימ ןוז רעד ןיא םיורא ייז טגנעה ןוא ןייא טנעווייל יד טצענ

 .לָאמ רָאּפ ַא סָאד טוט .רעסאוו רעצנַאג רעד

 .םנעדייז ןוא סנעלַאװ ןעשַאו
 םייב ןעכיורב טינ ןעמ רָאמ עדָאס רעדָא רעדױּפײשַאװ ןייק (

 זיא םסרעדױּפ עכילנהעוועג יד ןיא .סנעדייז ןוא םנעלָאװ ןעשַאװ
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 לעסיבא .ןעלאירעמַאמ היח יד טסע סָאװ ,יַאל ןוא .עדָאס ןארַאפ
 .רעסַאװ סָאד ןעכַאמ וצ ךייוו טפלעה סקַארָאב לעפיבַא רעדָא אינָאמַא

 עלייוו רעניילק ַא ףיוא טוג זיא ןעכַאז ענעדייז ןוא ענעלָאװ (2

 -םוינ) ףייז עסייוו עטזָאלוצ טימ רעסַאװ רעמירַאװ ןיא ןעקייוואוצנייא
 ץטימ ןעפייז טינ רָאט ןעמ .(יַאל ןהָא ןוא עדָאס ןהָא ,ּפוָאס לַאר
 ,לארעביא ןיירא רעסעב ןעגנירד סעקנעילימ עטזָאלוצ .ףייז קיטש
 .טראשוצ טינ ןערעוו רעמעדעפ יד .הרוחס רעד רַאֿפ רעסעב

 -שַאװו רעד וצ ןערעוו טרחירעגוצ טינ ןערָאט ןעכַאז יד טָא (8 |

 ןעשטעווק ןוא טנעה יד ןעשיווצ ןעקירד גנַאל ױזַא ףרַאד ןעמ ..טערב

 .טקנייוש .סיורא ןעצנַאג ןיא טמוק ץומש רעד זיב ,קירוצ ןוא ןיהַא
 | | .רעסַאװ רעמירַאװ ןיא

 .טקארָאב ןיא לָאװ ןעשַאו

 טקנייווש ןעמ ןוא סע טשאוו ןעמ ןעוו ,ךייוו רהעז סיורא םמוק לָאװ |

 .רעסַאװ-קנייװש םוצ וצ טיש .סקארָאב טימ רעסַאװ עמירַאװ ןיא סע

 ןיא סָאד טשאוו ,ןערעוו טרַאה טינ לָאז סנעלָאװ עשרעדניק םוא

 ןערעסַאװ עמירַאװ ןיא טקנייווש ,סקַארָאב טימ סעקנעילימ עמירַאװ

 .םקַארָאב טימ

 .ןייא טינ ןעפיול

 ףיוא ,סעמרָאפ ענעטָארד ןעמ טּפיוקראפ ןעטיילק עסיורג יד ןיא

 ןוא ךעלעדמעה ענעלָאװ ס'דניק םעד ןענעקירט וצ טוג זיא סע עכלעוו

 .+ייז ןענייז טָא ןוא ,ךעלעקעז

 = ) 0 4 ָֿב ֹ

 .8 דליב
 | ססט;968} ש 8. 262 7 ,6?48:11011

 .סנעדייז ןעשַאװ

 .(582 לעטעלב) ץרָאק-ףייז ןיא ןעשַאװ וצ רעסעב זיא סנעדייז

 םעד ןיא טשַאװ ןוא םיוא לעסיבַא טלהיק ,רעסַאװ רעסייה ןיא טזָאלוצ

 ןיב ,טשטעווק ןוא טקירד רָאנ ,קרַאטש גידנעבייר טינ ,םנעדייז סָאד
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 םיחה .ןערעסַאװ עמיראװ עכילטע ןיא טקנייוש .ןייר טרעוו סָאד
 ,דייז ךיז טכערב טּפָא ,ןעשטיינק ןעכַאמ וצ טינ ךיז

 .טנעוַא ןיא ןענעקירט וצ ןוא ןעשַאוו וצ טוג זיא סנעדייז עסייוו
 | .לעג םנעדייז עסייוו טכַאמ ןייש-ןענוז יד

 ,(סעננייטס) סנָאביר ענעדייז ןעשַאו |
 ןיא ןעקנוטוצנייא טונ ייז זיא סעגנייטס ענעדייז ןעשַאוו ן'כָאנ

 ,עקמץעווָאריס ןיא ןעקנוטנייא רעדָא (ךלימ עטמאשעגבָא) ךלימ דמיקס
 ןעזָאל ייז ןוא שַאלֿפ א ףיוא ןעלקיוופיורא גנע ייז ןוא ןעשיווּפָא טוג ייז
 דלַאב טהעג ךורעג-ךלימ רעד  .יינ יו סיורא ןעמוק .ןענעקירטסיוא
 ,םיורא

 .סנעדייז ןָאיער ןעשַאװו
 סָאד ןעוו טּפיוהרעביא ,סנעדייז ע'תמא ןופ רעכַאװש זיא ןַאיער

 -נעילימ-ףייז ןיא ןעשַאוו רָאנ ,ןעפייז טינ ןעמ רָאט סָאד .סָאנ טרעוו
 -םע ןיא ןעקנייווש ןוא ןעקירד ןוא ןעשטעווק רָאנ ,ןעבייר טינ .סעק
 יד ןיא ןעּפעשטרַאפ טינ ךיז רָאמ סָאד .ןערעסַאו עמירַאװ עכיל
 .טכייל ךיז טסייר סָאד .רענניפ ןופ לערעגניפ ן.פיוא רעדָא ,לעגענ
 םוצ וצ םעיליּפש .ןָאיער ןופ אנוש רעטסערג רעד ןענייז סניּפסױלק
 .ןעזייא ןעמירַאװ גיסעמלעטימ ַא טימ טסערּפ .סעקליּפש טימ קירטש

 .(םערדלַאק) סטעקנעלב ענעלָאװ ןעשַאװ
 יו רעגינעוו לעסיבַא ןעזָאלוצ ןעמ ףרַאד סטעקנעלב רָאּפ ַא רַאפ

 סָאד ןוא רעסַאװ עניכָאק טרָאװק א ןיא ףייז עסייוו טנופ בלַאה ַא
 םיראו ױזַא ,רעסאו עמירַאװ ץנַאג טימ בָאט-שַאװ ןיא ןעסיגניירא
 לעפעל ייוצ א וצ טסינ .ןענַארטרַאפ ןענַאק ןעלָאז טנעה יד זַא
 מעקנעלב םעד ןופ ןעטפלעה עדייב ןייא םעד ןיא טקייוו .אינָאמַא
 גידנעטש לָאז סע זַא ,רעסַאװ עמירַאװ וצ טסיג .העש רעבלאה ַא ףיוא
 -ַארעּפמעט ענעדיישראפ טנייפ טָאה םנעלָאװ .ץיה עגיבלעז יד ןייז
 .ץיח עגיבלעז יד ןייז ץלַא לָאז רעטעּפש ןעקנייווש םייב וליפא .ןערוט
 רעד זיב ,לארעביא טנעה יד ןעשיווצ טקירד ,טשטעווק ,טענק ןַאד
 ףיוא ןעבייר טינ ןעמ רָאט ןפוא םושב .םיורא ןעצנַאג ןיא טהעג ץומש
 סעגערב יד ןענייז רעמָאט .ןעהערדסיוא רעדָא טערבישַאוװ רעד
 -שאו ן'רעביא לעטערב סָאד ןעגעלרעבירַא ןעמ ןָאק ,גיטיוק קראטש
 ןוא טשראב ַא טימ ןוא ץַאלּפ עגיצומש סָאד טא ןעהיצפיורא ,בָאמ
 ַא ןיא טקנייווש .ןייר טרעוו סָאד זיב ,ןעביירנייא .טכייל ףייז עסייוו
 רעכילייל םיױא טיירּפש ךילנעמ בוא ןוא ןערעסַאװ עמירַאװ רָאּפ
 םמוג ,טרָאד ייז טנעקירט ןוא סטעקנעלב יד םיוא טנעל ןוא זָארג ן'פיוא
 ַאט ,ןעגנעה ייז ןעמ זומ רעמָאמ רעבָא .ייז גידנעהיצסיוא ךיילג ןוא
 רעמוקסיוא לָאז קירטש רעד זַא ,גנעל רעד ןיא רעבירַא ייז טפראוו
 .ןעהיצּפָא טינ ךיז ןעלעוו ןעציּפש ןייק ןוא ערדלָאק טימ רעד ןיא

 גנעל רעלופ רעד וצ םטעקנעלב יד ןעהיצסיוא ךיוא געמ ןעמ = |
 דרַאי ןעבלאה 8 ןענעג רָאנ ןעגנעהרעכירַא ןעזָאל ןוא קירמש ן'פיוא
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 ,עיניל רעצנַאג רעד ףיוא ךיילג ןייז ףרַאד סַאּפ רעד רעכַא ,(ןישרַא)
 ןיוש טמענ ןעמ ןעוו ,םעדכָאנ .ןעציּפש ןייק ןייז טינ ןעלָאז סע זַא

 ןעגעג ייז טשרַאב ןוא ןערעיפ ןיא ףיונוצ ייז טגעל ,ןיירַא סטעקנעלב יד
 ייז טגָאלש רעדָא ,(טשרַאב-יורטש) םורב-קסיוו ַא טימ עוורַאב רעד
 .עקכוּפ ןערעוו ייז זיב ,(רענָאלש-םעילוק) רעטעיב-טעּפרַאק ַא טימ
 רעּפרעק ןופ טפול עמירַאװ יד לייוו ,טײקמירַאװ יד טינ טייקעקכופ יד
 .עוורַאב רעד ןעשיווצ ךיז טלַאהרַאפ

 .ערדלָאק עטלַא ןַא ןעשַאװ
 ןייר יז ןוא ןעשַאװסױא ןעמ ןָאק ערדלָאק עװָאטאוו עטלַא ןַא

 סקַארַאב טימ רעסַאװ לעסעק ןעסייה ַא ןיא ןײרַא יז טקור ןעמ .ןעכַאמ
 / סױא יז ןעמ טקנייוש ןַאד .טונימ גיצנאווצ ַא יז טכַאק ןעמ ןוא
 ,ךילגעמ ביוא זָארנ ן.פיוא ןענעקירמסיוא יז טגעל ןעמ ןוא לָאמ עכילטע
 טיירּפש (ךאד) ףור ץפיוא ץאלּפ קיטש א ןייר גידנעשַאווּפָא רעדָא
 ןיוש זיא יז ןעוו .לָאמ רָאּפ ַא יז גידנערעקרעביא ,סיוא טרָאד יז ןעמ
 ַא טכַאמ טציא .קירטש ן'פיוא ףיוא יז טננעה ,טנעקירטעגוצ לעסיבַא
 עטרילָאק טימ רעביא טּפינק ,הרוחס רעלעה רעטכייל ץנַאנ ַא ןופ ךיצ
 .ערדלָאק עיינ א טָאה רהיא ןוא טרָאד ןוא ָאד לָאװ

 .ןערעדעפ ןעשאו
 ףרַאד ,גיצומש קרַאטש םינ ןענייז ןעשיק א ןופ ןערעדעפ יד ןעוו

 םמנעפע .טּפָא ןערעטפול וצ ייז טוג רעכָא זיא סע .ןעכָאק טינ ייז ןעמ
 -רַאֿפ ,ךיצ:טעברעכיא רעסיורג ַא ןיא סיוא ייז טיש ןוא טישנייא יד
 עלַא גידנעגָאלשרעביא ןעסיורד ןיא םיורא ייז טגנעה ןוא יז טהיינ

 .טרָא רעדנא ןַא ףיוא ןערעדעפ יד לָאמ
 ןיא ענאװו רענעקורט ַא ןיא ןערעדעפ ןערעטפול ךיוא ןָאק ןעמ

 טינ טניוו ןייק טמוק רעטסנעפ םענעּפָא ץכרוד ןעוו ,גָאט ןעליטש א
 ןעשאווסיוא םוג לייוורעד ןעמ ןָאק (טישנייא) גניקיט יד .ןיירַא
 .ףייז ןוא לעטשרעב ַא טימ

 .ןערעדעפ עגיצומש ןעשַאװ
 ןוא רעסַאװ רעניכָאק לעסעק ַא ןיא ןיירא ןעשיק סָאד טקור ןעמ

 רעד רעביא סיױרא טמענ .טונימ גיצנַאװצ ַא רעביא סע טכָאק ןעמ

 ןַאד ,טישנייא ןופ ןעטייז עדייב ןָא טוג טפייז ןוא בָאט-שַאװ ןופ קעד

 עמירַאװ רָאּפ ַא ןיא סיוא טקנייוש ,טשרַאב ַא טימ ּפָא םוג טבייר

 םָאד טרעק ןוא קירטש ן'פיוא סיורא ןעשיק סָאד טננעה ,ןערעסאוו

 רעלענש ןענָאק לָאז טײקסַאנ יד זַא ,לָאמ רָאּפ ַא גָאט ן'כרוד רעביא

 ,ןעקורט ןעוו ןוא ,ןיירא סע טמענ טכַאנ רעטכייפ א ןיא .סיורא

 ןעגָאלשוצ ייז רעבָא ,טייצ לעקיטש ַא טמענ סָאד .ןעליונק יד טגָאלשוצ

 .שינעיגיה ןוא ןייר קירוצ ןערעוו ןערעדעפ יד ןוא טרָאפ ךיז

 .ןעכַאז עטרילַאק ןעשַאו םייב תוצע

 -טימ ערעדנַא לעסיבא ןעכיורבעג ןעמ זומ ןעכַאז יד טָא יב (4



 43 /  ןעשַאװ םייב

 ,ןעקנעדעג ןעמ זומ ,סנעטשרע ..שעוו סייוו ייב יוו ןעשַאוו םוצ ןעל
 רעד ןיא ןעטסארטנַאק טנייפ ןעבָאה ,לָאוװ יו דארג ,ןערילָאק יד זַא
 סטלַאק וצ סמירַאװ ןופ ןעגנורעדנע .רעסאוו רעד ןופ רוטַארעּפמעט
 ךיוא ףרַאד ןעמ .ןערילָאק יד ןענידעשאכב טמירַאװ וצ סטלַאק ןופ ןוא
 רַאט ,(שַאטָאּפ) יאל רעדָא עדָאס טָאה סָאװ ,ףייז עלענ זַא ,ןעקנעדעג
 רעטזָאלוצ ןופ סעקנעילימ עמיראו זא ןוא ,ןערהירנָא טינ לָאמנייק יז
 ץקראטש יד .ןעכַאמ וצ ןייר ייז לעמימ עטסעב סָאד זיא ףייז רעסייוו
 םינ ןענייז ,קרַאמ ןיא ןארַאפ ןענייז סָאװ ,(קעשַארּפ-ףייז) סרעדיױּפ
 םימ ,ףייז עלעג יד יו טכאמעג ןענייז ייז לייוו ,ןערילָאק ראפ םונ
 עסייה זַא ,ןעבָאה ןעניז ןיא ןעמ זומ םעד ץוחַא .שַאטָאּפ רעדָא ַאדָאס
 טהערדעגסיוא ןעגיל ןעזָאל רעדָא ןעקייוו גנַאל ןוא ,ךילדעש זיא רעסַאוװ
 ןיא ןערהירפ .ןערילָאק רַאפ טכעלש ױזַא דָארג זיא ןעטרַאוו ןוא
 ץרעדנַא ךס ַא טימ ייז ןעשַאו ןוא ,םינ ךיוא ייז ןערָאט ןעסיורד
 טשאוו .ייז רַאפ טכעלש זיא לָאמַא ףיוא ןעכַאז עטרילָאק ענעדיישראפ
 ןעכוז ןעמ ףראד ןעגנעה םייב ךָאנרעד .לָאמא ףיוא לעקיטש ןייא רָאנ
 רעסעב ךיוא זיא סע .ןערילָאק יד ןעכיילב טינ לָאז ןוז יד זַא ,ןעטָאש
 רעקניל רעד ףיוא ייז ןעסערּפ ןוא טייז רעקניל רעד ףיוא ןעגנעה וצ ייז

 טימ ןעמעלנוצ טשרע ךָאנרעד ןוא ,ןעזייא ןעפייה ןייק טינ טימ טייז
 ,טייז רעטכער רעד ףיוא ןעזייא ןעמיראוו א

 טרהיפוצ ןוא (837 לעטעלב) ילעשוד-ףייז ךס ַא וצ טגיטרַאפ (2
 -נוזַאב ןעשאוו וצ ףיוא רעסַאװ רעמירַאװ ץנַאג ןיא לעסיבַא לָאמ ץלַא
 ןערילָאק יד .ןערילָאק ענעדיישראפ ןופ שעוװ לעקיטש ןעדעי רעד
 -אב ךיוא טקנייוש .ןערעדנַא ם'נופ סנייא טברַאּפרַאפ טפָא ןערעוו
 .רעדנוז

 -רָאפ רעגיבלעז רעד טימ ןעשַאו ןעמ ףרַאד סנעלָאװ עטרילַאק (8 |
 ףרַאד ןעמ סָאװ ץוחַא .ןעכַאז עטרילָאק ערעדנַא רַאפ יוװ ,טייקניטכיז
 רעדָא ץלַאז ,רעסַאוװ-קנייוװש ןיא ןוא ,סעקנעילימ יד וצ םולָא ןעבעגוצ
 ױזַא טא .ןערילָאק יד ןעקראטש וצ םוא ,עדייב ןליּפַא רעדָא ,גיסע
 עמרילָאק ענעלענַאלּפ ,אקעּפלַא ,אנירעמ ,רימשאק ןעשַאו וצ טוג זיא
 ןולַאג ייווצ וצ ץלַאז זָאלנ בלַאה ַא .וװ .זַא .א (ךעלבייל) ןעטסייוו
 ,רעסַאװ ןולַאג ןייא וצ םולָא ץנוא ןַא ןוא רעסַאוװ

 .לֵאש ןעטסירטשענ ןעשַאו

 םהיא טקור ןוא ,ךילנעמ רָאנ יו ,ךַאלּפ ױזַא ףיונוצ םחיא טנעל
 םהיא (םעוועגירטס) טסייב ןוא לעכיצ רעטיש א ןיא ןיירא גיטכיזרָאפ
 יו ,טשַאװ טציא .ץַאלּפ ןופ ןעקור טינ ךיז לָאז רע זַא ,רעבכיא טוג
 וצ םולָא וצ טסינ ,רעטרילָאק א זיא רע ביוא ןוא ,סנעלָאװ ערעדנַא
 .רעסֿאוװ-קנייוװש םעד וצ גיסע רעדָא ץלַאז ןוא סעקנעילימ יד

 .לָאש םענעלָאװ ַא ןעשַאו
 ץלַא יו ,ןעשַאו ןעמ ןַאק ןעלַאש ענערימשַאק עטסטַאקילעד יד

 -ינעילימ יד וצ םולָא ןעבעגוצוצ ךָאנ טקנעדעג'מ יבא ,סנעלָאװ ערעדנא
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 טקנוט רָאנ ;טינ מבייר .רעסַאוװיקנייװש םוצ גיסע ןוא ץלַאז ןוא סעק
 רעסַאוװ-קנייווש עמירַאוװ גונעג ן יא לָאמ ךס ַא ּפָארַא ןוא ףױרַא םהיא
 ןוא טייהרעטכייפ ךָאנ ןיירא םהיא טמענ .ןעמָאש ןיא טגנעה ןוא
 ןעשיווצ םהיא טנעקירט רעדָא ,ןעזייא ןעסייה ןייק טימ טינ טסערּפ
 םינ ,טייהרעטכייפ טסערּפ ןוא ,טוג גידנעהערדנייא רעכילייל ייווצ
 .ןעּפַאל 8 ףיוא טסערּפ .סע גידנעביוה רָאנ לעסערּפ ץ'טימ גידנעקור

 .סנערייז עטרילָאק ןעשַאװ

 לייוו ,ןעשַאוו ןיא ןעשטיינק טינ ןעמ ףרַאד ןעלאירעמַאמ יד טָא
 ןיוש ןעשטיינק יד ןָאק ןעמ ןוא ,רעביא טפָא ךיז ןעכערבכ רעמעדעפ יד
 ןיא ןעקייוואוצנייא טוג ייז םורָאד זיא סע .ןעסערּפסױרא טינ ךָאנרעד
 ייז ןוא ,ןערילָאק יד ראפ םולָא םימ ךיוא סעקנעילימ עמיראוו יד
 ןוא ףיורא ןעביוה ןוא טנעה יד ןעשיווצ ןעשטמעווק טכייל ,ןעטעלג
 ךוטדנאה ןעטלַא ןַא ןעגעלרעכירַא ןָאק ןעמ רעדָא .רעסַאװ ןיא ּפָארַא
 ַא רעדָא לעטשרעב ךייוו ַא טימ ןוא טערב-שַאו רעכאלּפ רעד רעביא

 רעדיוו ןוא ןעקנוטנייא לָאמ עכילטע ןוא ןעבײרּפָא הרוחס יד םָאוװש
 ןערעסַאװ עכילטע ןיא ןעקנייווש ךָאנרעד ןוא ,ןעשיוו רעדָא ןעבייר
 -רַאפ טינ ןענָאק רעמעדעפ-היח עלַא לייוו ,ץיח רעגיבלעז רעד ןופ
 ,ןייר ןיוש ןעוו .רוטַארעּפמעט רעד ןיא טייחנעדיישראפ ןייק ןעגַארט
 םע גידנעביוה רעסַאװ רעטלַאק ןיא םקנוט ןַאד ןוא ןעלחיקסיוא טזָאל
 ַא ןוא ץלַאז לעסיבַא רעסַאוװ-קנייװש םוצ וצ טיג .,ּפָארַא ןוא ףיורא
 וצ לָאמא טפלעה סָאד .ברַאּפ ןעגיבלעז םעד ןופ (יאד) רילָאק לעסיב
 .יינ יו םנעדייז סָאד ןעכַאמ

 .ןימַאס ןעטרילַאק ןעשַאװ

 ,סנעדייז עטרילָאק ערעדנַא יו דָארג ןעמ טשַאו הרוחס יד טָא
 -רעב ץטימ טרעייש ןעמ ןעוו ,ןעבָאה וצ ןעניז ןיא טוג זיא סע רעבָא
 םָאד לייוו ,קערעּפָאּפ טינ ,םעדָאּפ ן'טימ ןהעג וצ ,םאווש רעדָא לעטש
 ,רעמעדעפ יד טראשוצ

 .ןָאטערק ןעשַאװ
 .ןעכַאז עטרילָאק ערעדנַא ןופ םאנסיױא ןייק טינ זיא ןָאטערק (4

 ןעשַאװ טינ ,גנַאל ףיוא ןעקייוונייא םינ :עגיבלעזסָאד ןָאט ףרַאד ןעמ

 רעד ףױא ןעבייר טינ ,ןעפייז טינ ,ןערילָאק ערעדנַא טימ ןעמאזוצ

 קירטש ן'פיוא דלַאב ,טהערדעגסיוא ןעוו סאנ ןעגיל ןעזָאל טינ ,טערב

 ןעקנייווש ןוא םולָא טימ ףייז רעסייוו ןופ םעקנעילימ ןיא ןעשַאװ ,םיורא

 .םולָא רעדָא ץלַאז טימ רעסַאװ עמירַאװ ןיא

 ןעכלעוו ןיא ,רעסַאװ רעמירַאװ ןיא טוג זיא ןָאטערק ןעשַאו (2

 ןיא םיוא טקנייוש .עלעקעז א ןיא ןעיילק לעסיבא ןייא טקייוו ןעמ

 רעקניל רעד ףיוא טסערּפ .ןעטָאש ןיא טנעקירט ןוא ןערעסַאװ רַאּפ ַא

 .ןעזייא ןעסייה ןייק טינ טימ טסערּפ ןוא טייז
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 טשַאװ (טריקַאילב) רָאלַאק-טסעפ טינ זיא ןַאטערק רעד ןעו (2
 (קייטּפַא) דעליווָא-ראנוש עלעפעל-ייט א ןיירא טשימ : ױזַא טָא םהיא
 ןהעצפופ ףױא ןייא הרוחס יד טקייוו ןוא רעסַאו רעמע ןעדעי וצ
  טשאװ ןאד .רעסַאװ נונעג ןייז לָאז ,גנע וצ ןעניל טינ יז לָאז .טונימ
 ,םייז רעקניל רעד ףיוא טבייר .ףייז רעסייוו ןוא רעסַאװ רעמירַאװ טימ
 .טייז רעקניל רעד ףיוא טסערּפ .ןעטָאש ןיא טגנעה ןוא סיוא טקנייווש

 .ץנישט ןענינייר

 ןוא ּפָא סע טשרעב ןעמ ןעוו ,ּפָא טוג ץנאג ךיז טנינייר ץנישט
 ןעמ טבייר ךעלקערב-הלח ענעקורט ןוא לענַאלּפ ןעטכייפ א טימ ןאד
 ירטסעּפעט ןוא ןָאמערק ,ץנישט ןַאק ןעמ רעדָא .רעכיא טוג םהיא
 ןיא ןעקנוטעגנייא טוג לענַאלּפ א טימ ןעשירפּפָא ןוא ןעניניירּפָא טוג
 | .ּפָא טשראב ןוא ןייא קרַאמש טבייר .ןעיילק

 .יַארוידרַאק ןעסייוו ןעשַאװ

 ףייז רעסייו רעטראה רעטוג טימ סעקנעילימ ץעמירַאו טכַאמ
 םעד ןיא ןעניל םהיא טזָאל .ןייר טרעוו רע זיב םהיא טשַאװ ןוא
 עמיראוו יירד ַא ןיא סיוא טקנייוש .העש רעבלאה א ןעגעג רעסַאוװ
 טגנעה ןוא ץכעיולב לעסיבַא ןעקנייווש ןעטצעל םוצ וצ טסיג ,ןערעפַאוו
 ןענירּפָא טעװ סע .נידנעקירד טינ רָאנ רעסַאו ן'טימ לופ םסיורא
 .רעגנעח-רעדיילק ן'פיוא ןָאטעגנָא סע טננעה ,שובלמ א זיא סע ביוא
 ןוא ּפָארַא ךעלקיסַאּפ יד טםימ טגנעה .טינ סָאד ןעמ רָאט ןעסערּפ
 .סיוא םוג טשרעב טייהרענעקורט

 .ןערעדעפ-טוה ןעשַאװ
 -ץגסיוא זיא רעכלעוו ,ןילָאזעג ןיא טוג זיא ןערעדעפ-טוה ןעשַאוו

 וו טכידעג זיא רע זַא ױזַא ,(זירעּפדװַא-רעטסעלּפ) סּפיג טימ טשימ
 ןיא סיורא ןערעדעפ יד טננעה ןוא ןייא טכייל טבייר .ענעטעמס
 -יירט סּפיג םענעקורט םעד .ןעּפעװאוצסיוא ןילָאזעג ן'רַאפ ןעסיורד
 .הפרש ַא רַאפ ךיז טיחה .גיטכיזרָאפ םיוא טלעס

 רעלרעסעמ עכלעזא ןארַאפ ןענייז סרָאטס:טנעמטרַאּפעד יד ןיא
 .ןערעדעפ-טוח ןעלזיירק וצ ףיוא

 | ,םוח-יורטש ַא ןעשאוו
 עלעג טימ םיוא טשימ ןוא רעסַאװ טימ דיסע קילעזקא טרהיפוצ

 -רַאפ א ןעקעדַאב וצ טוג זיא עשַאק רעד טא טימ .לחהעמ-עזורוקוק
 -רעד ןוא ןענעקירטרַאפ טזָאל .טוח םענעיורטש ןעגידרעמוז ןעטלעג
 ,רעסייוו ךס ַא טרעוו רע .םיוא טוג טשראב ךָאנ

 ןיא טבייר ןעמ ןעוו ,ןייר קירוצ טרעוו טוח רענעיורמש רעפייוו ַא
 .לעטשרעב ןעפיימטש ַא טימ להעמ ענעזערוקוק עטכייפ ןייא טוג םהיא
 ןיירַא םבייר לענַאלּפ ַא טימ רעדַא .לָאמ רַאּפ א ןָאט סָאד ףרַאד ןעמ
 .לָאמ רָאּפ ַא םִע טוט .ןעשזדָארדיײה ווָא דײסקַארעּפ
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 .טוה-אמַאנַאּפ םענעיורטש ַא ןעשַאוו

 רעסייוו ןופ סעקנעילימ עמירַאװ גונעג טוה אזַא וצ זיא ךילנהעוועג
 *גיײװשּפָא ,ּפָא םהיא טבייר ןוא לעמשרעב ףיימש ַא ןייא טצענ .ףייז
 ןָא םהיא טליפ .רעסַאו רעמירַאװ רענייר טימ טוג םהיא גידנעק
 טםגעל .ןעלַאפנייא טינ לָאז רע זַא ,סעטאמש ענייר רעדָא ריּפַאּפ טימ
 ,רעכיב ערעווש םימ םורַא טגעל ,טערב רעכאלפ א ףיוא קעווַא םהיא
 -וצ ענייר רעדָא ריּפַאּפ םייוו גידנעטיירּפשרעטנוא ךילרימַאנ רעהירפ
 מלאה סָאד .טוג ךיוא זיא לעגיצ יירד-ייווצ א .,ךעלכיט עטנעלענפיונ
 - .טוה ןופ ןַאסאפ םעד

 ןעמ ןעוו ,סיוא טוג ךיז טנינייר טוה רענעטנַאװעג רעסייוו ַא
 טשימעגסױא להעמ ענעזורוקוק טרָאװק ַא טימ ןייא םהיא טבייר
 .םױא טםוג טשרעב ,טכַאנ רעביא ןהעטש טזָאל .ץלַאז זָאלג ַא טימ

 טימ ּפָא ייז טבייר ,ןעקעלפ עכילטע ןעבילבעגרעביא ןענייז רעמָאט
 .(ריּפַאּפדזָאלג) ריּפַאּפ-דמאז

 (סווָאלנ) סעקשטנעה ןעשַאװ
 יז ןוא טנעה יד ףיוא ןָאטוצנָא טוג זיא סעקשטנעה ענרעדעל

 .טנעה יד ךיז טשאוו ןעמ יוו דארג ,ןילָאזעג לעסיש רעד ןיא ןעשַאװ
 ףױא .טנעקירטעגסיוא םונ ןיוש ןערעוו ייז זיב ,סיוא טינ ייז טוט
 יד טוט .הפרש ַא ראפ ךיז טיח ,ןָאסַאפ םייב ייז ןעביילב ןפוא ַאזַא
 .ןעסיורד ןיא םייברא עגיזָאד

 .ןעקנַארק ַא ןופ שעוו
 רָאט ,תאלח עדנעקעטשנַא ןַא טָאה סָאװ ,ןעקנארק 8 ןופ שעוו

 .שעוו ןעגירעביא ן'טימ ןעמאזוצ ןעשַאו רעדָא ןעגיל ןעזָאל טינ ןעמ

 טוג רעהירפ זיא שעוו סָאד זַא ,טגָאז גנוריגער רענָאטגנישַאוו יד
 -קעפניאסיד ייווצ יד טָא ןופ םענייא ןיא העש א ףיוא ןעקנוטוצנייא

 : םטנעט

 ,ןילַאמרָאפ) טייחעדלאמרָאפ ווָא ןָאשוילָאס טנעצַָארּפ ףניפ א (4
 .רעסַאװ םיקלח טרעדנוה ףיוא םיקלח ףניפ .ה .ד ,(קייטּפַא

 קלח ןייא (דיסע קילָאברַאק) לאנעפ ןָאשוילָאס טנעצָארּפ ןייא (2
 .רעסַאװ םיקלח טרעדנוה ףיוא

 עטרילַאק רעבָא ,ןעכָאקסױא ןעמ געמ שעוו עסייוו ם'נעקנארק ַא |

 ,ץיה דַארג 169 רעסַאװ ןיא העש עצנאג ַא ןעטלַאה ןעמ ןַאק ןעכַאז

 גנוריגער רענַאטגנישַאו יד .ןעגנעהסיורא ןוא ןעקנייוושסיוא טוג ןַאד

 ןוא ןעטיה ךיז טייברַא יד טומ סָאװ רעטײברַא םעד ייברעד טסייה

 יּפָא טוג ךָאנרעד לָאז ןעמ ןעכלעוו ,ךוטרַאפ םענרעבָאר א ןעגָארט

 טוג םנעגיובנעלע יד זיב טנעה יד ןוא ,רעסַאװ ןוא ףייז טימ ןעשַאוװ

 8 טימ ןעגיניירסיוא לעגענ יד ,רעגייז ץפיוא טונימ ןהעצ ןעשַאװ
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 -רעדךעביױא יד ןופ םענייא ןיא ןעקנוטנייא ךָאנרעד ןוא לעטשרעב

 .סנָאשילַאס עטנַאמ

 .שעוו ןעקנגייווש

 ףייז סָאד ןעמענוצסיורא זיא שעוו ןעקנייוש ןופ קעווצ רעד
 טלַאק ןופ טעװעטרַאחרַאֿפ טרעוװו ףייז יו ױזַא ןוא .ץומש ן'טימ
 עטשרע סָאד ןעו רעלענש ךס א ןעקנייווש סָאד טהעג ָאט ,רעסַאװ
 ךיוא ןעגעמ ןערעסאוװ-קנייװש עגירעביא יד .סייה זיא רעסַאוװ-קנייזוש
 ןיוש טמוק רעסַאװ עטצעל סָאד זיב ןוא .ךילגעמ ביוא ,םירַאװ ןייז
 -רַאפ ךָאנ זיא שעוו ןיא זַא ,ןמיס א סָאד זיא ,ןייר גיטכיר סיורא טינ
 םעד ןופ לעג טרעוו ףייז זַא ,ןעקנעדעג ףראד ןעמ ןוא .ףייז ןעבילב
 טהעז ןוא טייקלעג עיורג א רַאפרעד טגירק שעוו סָאד ןוא ,ץכעיולב
 | .ניטיוק סיוא

 .שעוו ןעקנייווש

 ,רעכימשימ ,רעכעלייל יו ,רעקיטש עסיורג ןעקנייוש םייב (4
 סיורא ייז טקנוט ןוא טימ רעד ןיא ןָא ייז טמענ ,רעכיטדנאה עסיורנ
 ךָאנרעד ןוא ,םיוא סעערפ יד ןוא סעגערב יד ךיז ןעמעלג ,ןיירא ןוא
 .ןעסערּפ םוצ רעטמכייל זיא

 עוו לעקימש סָאד ןעמ םרַאד ,ןעזנַארּפ טָאה ךוטשיט ַא ןעו (2
 ןעהיצ ,ּפָארַא ןוא ףיורא ןעקנוט ןעזנארפ יד ןוא ןעגעלפיונוצ גיטכיר
 םייב ןוא .ןעגיוצעגסיוא ןוא ךיילג ןעגיל ןעביילב ןוא םיוא ךיז ייז
 טייחרעטגעלעגפיונוצ ןעזנַארפ יד ןעמ טּפאלק ,טייחרענעקורט ןעסערּפ
 ,יינ יו ,עקכוּפ ,ךיילג סיוא ייז ןעמוק ,שיט א רעדָא לעקנייב ַא רעביא

 ןעטכָאקעג לעסיבא רעסאוװקנייװש ןעטצעל ןיא ןיירא טסינ (
 ,יינ ןופ טייקפייטש רעד טימ ןעמוקסיורא שעוו סָאד טעוװ ,לַאמכָארק
 .סע טעלַאמכָארק ןעמ ןעוו יוװ ,ףיימש טינ רעכָא

 יד ןעקנוטוצנייא ןעקנייוש ץ'כָאנ טונ זיא טסערפ יד ןיא 4
 -ראמש ןיא .וו .זַא .א רעכילייל ,רעכיטשיט ,רעכיטדנַאה ןופ סעגערב
 .קירטש םוצ וצ קרַאטש ױזַא טינ ייז ןערהירפ .רעסַאװ-ץלַאז רעק
 שעוו םעד טפלעה ץלַא סָאד .ןעקנוטנייא ךיוא ןעמ געמ םניּפסיולק יד
 ,קירמש םוצ ןחעטשוצוצ קרַאטש טינ ןוא ןערהירפ וצ טינ

 -קימש עכילטע טזָאלוצ ירעשזדניל ענייפ רהעז ןעקנייווש םייב (2
 סָאד ןוא ףיימש ייז טכַאמ סָאד .רעסַאוװ-קנייװש םעד ןיא רעקוצ ךעל
 .ןעסערּפ ן'כָאנ יינ יו סױרַא טמוק

 יד .טימ ןעהערד טינ ןעמ רָאט סנעלָאװ ןוא סנעדייז עטוג 6
 טםוג טשטעווק .טקורוצ ןערעוו רעמעַדעפ יד .ןעקנייווש ן'כָאנ טנעה
 ץשיקרעט ןעשיווצ ךילגעמ יו טַאלג ױזַא סיוא ייז טיײרּפש ןוא םיוא
 םוצ גימראפ לענש ןערעוו ייז .ןייא יז טלעקיוו ןוא רעכיטדנַאה
 .ןעסערּפ
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 םייב ןעמ ןַאק (ןידנאלב) סייל ערעדנא רעדָא ןעגנַאהרָאפ (
 םוצ גידנעבעגוצ ,רילָאק םערק םענהעש א טימ ןעבראפ ןעקנייווש
 -פַאס ןופ קישַארּפ א .ייט רעדָא ,עווַאק עצראווש עקראטש רעסַאו
 סעקשָארּפ עדייב .ברַאפ ענהעש ַא רהעז וצ ךיוא טיג ,וירקע רעדָא ,ןַאר
 -םַאמש ַא ןייא טקנוט רעהירפ :טקנעדעג .קיײטּפַא רעד ןיא ןעמ טפיוק
 | .רילָאק םעד ןהעז וצ ,עלעק

 -נייוושוצסיוא רעהירפ םונ זיא ,שעוו סָאד טקנייווש ןעמ ןעוו -8( 
 טא ענירעביא סָאד ןוא רעכיטשיט יד ךָאנרעד ,רעכילייל עלַא ןעק
 ןא טימ סױרַא ייז ןעמ טגנעה ױזַא טָא ןוא .טריטרָאסעגסיױא ױזַא
 םוצ ןירַא קישָאק ןיא ןיירַא טָאלג ייז ןעמ טנעל ױזַא ןוא גנונדרַא
 יד ןיא ךיילנ טריטרָאסעגסיוא ייז ןעהעג ןעסערּפ ן'כָאנ ןוא ,ןעסערּפ
 .ןיירא סעדָאמאק

 .שעוו ןעיולב

 ןופ עלעברָאמ א ןיא ןעגעלניירא ןעמ ףראד ץכעיולב סָאד (4
 ןיא ןערהיפ סָאד ןוא ןעדניבראפ עלעברָאט סָאד .לענעלפ ןָאטנעק
 טכַאמ .גונעג ןיוש זיא סע זַא ,טהעז ןעמ זיב ,קירוצ ןוא ןיחַא רעסַאװ
 יו טהעז ןוא עלעקטַאמש םייוו ַא ןעקנוטוצנייא רעהירפ ללכ ַא ךיז
 ליפוצ ןייק ןעבָאה טינ לָאמ ןייק רהיא טעוו ,רילָאק רעד טלעפעג ךייא
 .שעוו עטיולברַאפ

 סע ףרַאד ןעמ ןעוו דָארג ןעכַאמ ןעמ זומ רעסַאװ יולב יד (2
 ןעצעזוצּפָא ןָא סע ךיז טביוה ,לעפיבַא טהעטש סע ןעוו לייוו ,ןיוש
 .ןעקעלפ טימ םיורא טמוק שעוו סָאד ןוא

 ,םוג םע טקעדרַאּפ ,ןחעטש לעסיבא ףראד שעוו טיולבעג סָאנ ןעוו
 .ןעסַאּפ ןייק טימ ןערעוו טינ סע טעוװו

 רעסַאװ רענייר ןיא םע טכָאק ,טױלברַאפ קרַאטש וצ זיא שעוװו ןעוו
 .ןערעוו סייוו קירוצ סע טעוו

 .ןערילָאק ןעקרַאטש
 שובלמ ַא ןופ רילָאק םעד ןעקרַאטש וצ םוא זַא ,ןעביולג עגינייא

  ףיוא ןעקייוונייא סע ןעמ ףרַאד בראפ-רעדנעוועל ןעטאקילעד םעד טימ
 טרהיפוצ זיא סע רעכלעוו ןיא ,רעסַאװ רעטלַאק ןולַאגנ ןיא העש יירד

 ןיא סע טנעקירט ןוא סיוא ןַאד טקנייווש .דעלדװָא-ראגוש ץנוא ןַא

 .ןעטָאש
 -פיוא םוא עווַאק רעדָא ייט ןיא ןעקנוט וצ םוג זיא ןעכאז עניורב

 ,רילָאק םעד ןעשירפוצ
 .ץכָאנ לָאמ ןעדעי ןייא טקנוט שובלמ ןעיולב ןעטריקַאילבעגבַא ןא

 ןיא םיוא טקנייווש רעדָא ,(גניאולב) רעפאוו ןעיולב םעד ןיא ןעשַאוו

 / .ןעטָאש ןיא טנעקירט ןוא רעסַאװ םולָא ןעקרַאטש טינ ַא

 -יגוצ ,לעג ןעצנַאג ןיא רַאג ןעכַאמ ןעמ ןָאק סנעדייז עטלעגרַאפ

 .(קיײטּפַא) ןארפאס ןעטכָאקרַאפ לעסיבַא רעסַאוװ-קנייװש ןיא קידנעב
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 .(עװעזָאר) רילָאק קניּפ
 ןעכַאמ ןעמ ןַאק (ךעלבייל) ןעטסייוו ענעדייז עסייוו עטלעגרַאפ |

 -קנייווש ןעמצעל םוצ טניט עטיור ןעּפָארט עכילטע גידנעסיגוצ ,קניּפ
 | י- ,רעסַאוו

 .שעוו ןעילַאמכָארק |
 ןענעלוצניירא םהיא ןיא םוג זיא לַאמכָארק טערַאּפרַאפ ןעמ ןעוו

 טסערּפ ,ןיטנעּפרעט לעסיבַא ןעסיגניירא רעדָא ,ןיפאראּפ לעקיטש ַא
 ןָאק ןעמ .לעסערּפ םוצ וצ טינ טחעטש ןוא רעטאלנ שעוו סָאד ךיז
 | .ךיוא שרעדנַא לַאמכָארק ןעכאמ ךָאנ

 .טקארָאב טימ ןעילַאמכַארק

 סקַארָאב לעפעל-יסע ןעכַאלפ 8 וצ טיג ,לַאמכָארק םעד גידנעכָאק
 ןערעסערגרַאפ וצ טפלעה סָאד .לַאמכָארק ןעטכַאקעג טנייּפ ןעדעי וצ
 .שעוו םוצ ןהעטשוצ ןופ ןעזייא סָאד טיהרַאפ ןוא שעוו ןיא ץנַאלג םעד

 .ץלַאז טימ ןעילַאמכָארק |
 ןעטכַאקעג טנייּפ ןעדעי וצ ץלַאז עלעפעל-ייט ךַאלפ ַא וצ טיג

 טּפַאלק טניו רעד ןוא לַאמכָארק םעד טקרַאטש סָאד .לַאמכָארק
 קראטש ױזַא טינ עקַאט טרעוו סע ןוא ,שעוו ןופ םיורא ױזַא טיִנ םהיא
 .רעטעוו ןעטלַאק ןיא ןעיורפרַאפ

 .טלָאס-םָאסּפע טימ ןעילַאמכָארק

 עלעפעל-ייט 8 ןיירא טינ ןעכַאק ןיא טלַאה לאמכָארק רעד ןעוו
 טיחראפ סָאד ןוא רעפיימש שעוו סָאד טרעוו םעד ןופ .טלָאפ-סָאסּפע
 .ןערעוו וצ טעילַאמסעגוצ ןופ שעוו סָאד

 .עדָאס טימ ןעילַאמכָארק
 -כָארק טנייּפ ןעדעי וצ עדַאס-קַאב עלעפעליייט בלַאה ַא וצ טיג

 מניוו רעד זַא ךיוא טיהרַאפ סָאד .ןעדיז ןיא ךָאנ טלַאה סע ןעוו ,לַאמ
 םענהעש א וצ טיג םע ןוא לַאמכָארק םעד ןעּפַאלקסױרא טינ לָאז
 | .שעוו םעד ןהעזסיוא

 ,לַאמכָארק םעד ןעייזרעביא
 ןוא טָאלקזישט קיטש ַא ףיוא ןעייזוצרעביא טוג זיא לַאמכָארק

 -רַאפ ןענַאק טנעה יד יו סייה ױזַא ,טייהרעסייה ןעכיורבעג םהיא
 שעוו קיטש סָאד ןעמ ףרַאד ,לַאמכָארק ןיא ןעקנוטנייא ן'כָאנ .ןעגָארט
 -רַאפ ךיילג ןערעוו לָאז לַאמכָארק רעד זַא ,טנעה יד ןיא ןעביירנייא
 .ןייא רעדיוו טבייר ןוא םיוא טהערד ,לַארעביא טיײרּפש

 .שטרַאטס ןרָאק
 לעקיטש סָאד ןוא רעמעדעפ יד ןעשיווצ ןיירא רעסעב רֶע טגנירד ראפרעד ןוא לַאמכָארק רעניד ַא םיורא טמוק שטרַאטס ןרָאק ןופ
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 רעגינעו טהעטש רע .רעטַאלנ ןוא רעסעב סיוא ךיז טסערּפ שעוו
 -כָארק עלא רעסייה סָאװ .רעגינעוו ךיז טלייש ןוא לעסערּפ םוצ וצ
 .שעוו ןיא ןיירא רעסעב ייז ןעהעג ,ןענייז ןעלַאמ

 - .לַאמכָארק טָאטשנָא סקַארָאב

 רַאפ לַאמכָארק רעטונג ַא זיא רעסַאוװ-זייר רעדָא רעסַאװ סקארָאב
 רַאפ .ןעכַאז ענעסייל ערעדנַא ןוא טעשזדרָאשזד ענעלװַאב ,סליואוו
 | .םוג רהעז רעסַאוװיזייר זיא ןָאמערק

 ,שעוװ לעקיטש סָאד ןעביירוצנייא טוג זיא סע ןעילַאמכַארק םייב
 לַאמכַארק רעד ןוא ,הרוחפ רעד ןיא ןיײרַא םוג לַאמכָארק רעד טהעג
 .םייז רעקניל רעד ףיױא טעילַאמכָארק .ןעסערּפ ן'כָאנ רעפייטש זיא

 .ןעלַאמכָארק ערעדנַא

 ןוא עקיבארעמוג ,ןיטאלעשזד ,ןילג רעטשימעגסיוא רעטיש (4
 ןעכאז עטאקילעד ףיוא לַאמכָארק ַא יו ױזַא ןעקריוו טראקאגארט םאג
 .סנעדייז ןוא טסיטַאכ ,סליָאוװ ,ידנעגרָא יו

 ןעביג טנאקאגארט םָאנ רעדָא עקיבַארעמוג עטשימוצ רעטיש (2
 + רעסַאװ יוװ גיטכיזכרוד ןענייז ייז .ןעכַאז ענעלָאװ וצ טייקיינ ןימ ַא וצ
 .(381 לעטעלב) ןעכַאז עטרילָאק ןייק וליפא טינ ןעלקנוטרַאפ ןוא

 יד וצ סנעדיז ןעביג ןימַאלעשזד ןוא עקיבַארעמוו (3
 .ןענעקירט לענש רעבָא סָאד ףראד ןעמ .טייהרעיינ יו ,טייקפייטש
 טרעוו סע ןוא לענש סע טהעג (רעכַאפ) ןעפ ןעשירטקעלע ןא ןעבענ
 .ןעקעלפ טימ ןערעוו ןופ טיחראפ

 .ןעכַאז עטרילַאק ןעילַאמכָארק
 ןעטכָאקראפ ןופ קלח 8 ןעלײטּפָא ןעמ ףרטד ןעכאז עטרילָאק רַאפ

 ,ןעכאז עלעקנוט רחעז רַאפ ץכעיולב ךס ַא וצ טינ ןַאד .לַאמכָארק
 -רעביא ,ןערילָאק ערעלעה רַאפ ליפ ױזַא טינ רעבָא ,יולב רעדָא ץרַאװש
 לַאמכָארק עסייוו ןופ טיחראפ ץכעיולב יד .(עװעזָאר} קניּפ טּפיױה
 .םישובלמ עטסערּפעג יד ףיוא ןעקעלפ

 .לַאמכָארק ןהָא ןעילַאמכָארק

 עגיטכיר יד ןעגירק ןעכאז עטרילַאק ערעדנַא רעדָא עצראווש
 רעמרהיפוצ רעטיש רעדָא ךלימ ןיא ייז טקנוט ןעמ ןעוו ,מייקפייטש
 | .ץקיבַארעמוג

 .שעוו ןענעקירט

 ךס ַא ָאד ךילנהעוועג ןענייז רעדניק עכילטע טימ זיוה ַא ןיא
 ץוחַא .וו .זא .א ךעלעקעז ,ךעלעדמעה יו ,שעוו ךעלקיטש עקניניילק
 טייצ ךס א טמענרַאפ סָאד .ךעלכיטדזָאנ ,רענלעק ןַארַאֿפ ןענייז םעד
 8 ןיא ןיירא ץלַא ייז טגעל ןעמ .קירטש ן'פיוא ןעגנעהסיורא םייב
 ױזַא סָאד טגנעה ןעמ ןוא (עילרעמ) טָאלק-זישט ערעטיש ןופ לעקעז
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 סָאד זיב ,גָאט ןיא לָאמ רָאּפ א לעקעז סָאד גידנעלסיירטרעביא ,םױרַא
 ,םיוא ךיז טנעקירט

 ,(אקנאזאיוו) רעטעווס ַא ןענעקירט

 טימ םיירפ-ָאטיקסָאמ ַא רעביא טקעד רעטעווס א ןענעקירט וצ
 .ךעלעגענ רָאּפ ַא טימ םורא סע טּפַאלק ןוא ךאז רענייר רעטַאלג ַא
 לָאז סע זַא סיוא םהיא טהיצ ,טאלג רעמטעווס םעד סיוא טיירּפש טציא
 םעד ןוא לעברַא יד טינ טסעגרַאּפ .ןָאסאפ ןעניטכיר םעד ןעגירק
 א ןיא ךעלקנייב ייווצ רעביא קעװַא םיירפ יד טָא טלעטש .רענלָאק
 לענש טרעוו רע ןוא ןעמענכרוד סָאד טעוו טפול יד .ץַאלּפ םירַאוװ

 .ןעקורט

 .סנעלָאװ ןענעקירט
 סייח ןייק טינ רעבָא ,םירָאװ א ןיא ןענעקירט וצ םוג זיא לָאװ

 ןיא ןערעוו ןעריורפרַאפ ןופ .ןייא ױזַא טינ סע טפיול ןַאד .ץַאלּפ

 .ןייא םיוועג סע טפיול ןעסיורד

 .ןעטלעק יד ןיא שעוו ןעננעהסיורא

 -רצ קירמש קיטש א וצ ןעמ ןָאק רעטעוו ןעטלאק קרַאטש ןיא
 םוצ םהיא ןעגנערבוצ ןוא ,זיוה ןיא גידנעציז ,שעוו ךס א ןעיליּפש
 םייב ןייל רעד וצ קירטשיקע ןייא ןעדניבנָא ,רעטסנעפ ןעטנעפעעג
 םייב קע ןעטייווצ םעד ןעדניבוצ ןַאד ,ןעקוררעביא םהיא ןוא ּפונק
 .ךיז ןעמ טרָאּפשראפ ןעננוטלעקראפ ךפ א .רעטסנעפ

 .ןעכַאז ענעלָאװ ןוא ענעלענאלפ
 יז טגנעה ןעמ ןעוו ,טראה ןערעוו ןעכאז ענעלָאװ ןוא ענעלענַאלּפ

 .זיוה ןיא ייז טנעקירט .רעטעוו ןעטלַאק קראטש ןיא ןענעקירטמ סיורא
 ןַאד ייז טנעקירט .ןייא יז ןעפיל רעטעוו ןעסייה קרַאטש ןיא
 ,להיק רעד ןיא

 ןעלַאמכָארק ןוכ סעיצרָאפָארּפ טניטניר
 עקיבארעמוג ,ןימאלעשזד ראפ סעיצרָאּפָארּפ יד ןענייז סָאד טָא

 -רָא רַאפ לַאמכָארק יו רעסעב ןענייז עכלעוו ,טנעקאנארט םָאג ןוא
 .סנעדייז ןוא טסיטַאב ,ידנענ

 .ןיטַאלעשזד

 .רעסַאװ טרָאװק רעבלַאה ַא ןיא טזָאלוצ ןימאלעשזד ץנוא ןייא
 ןעילַאמכָארקנָא סעּפֶע ףראד ןעמ ןעו .שאלפ א ןיא טלַאה
 ,ליּפשייב םוצ ,רעסאװו עסייה םיקלח 18 ףױא קלח 1 טמהענ
 עסייה ךעלזעלג ןהעצפופ ףיוא ןיטַאלעשזד ןעטזָאלוצ לעזעלג ןייא
 | ,רעסַאװ
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 .עקיבארעמוג

  ןעוו .רעסַאו טרָאװק רעבלַאה 8 ףיוא עקיבארעטוג ץנוא ןייא
 ןופרעד קלח ןייא טמענ ,ןעכאז עסיוועג ןעלַאמכָארק םוצ ףרַאד ןעמ -

 .םיקלח 10 ףיא קלח 1 .רעסאוו עסייה םיקלח ןהעצ ףיוא

 .טנאקאגארט םָאג

 טרָאװק עבלַאה ַא ףיױא טנאקאגארמ םָאנ ץנוא לעטסקעז ַא
 םיקלח ףלעווצ ףיױא קלח ןייא טמענ ,סע ףרַאד ןעמ ןעוו .רעסַאװ
 | | ,רעסַאװ עסייה .

 .ןעלַאמכַָארק יד טָא ןעכַאמ וצ יו

 טםנאקאנארטמ םָאנ םעד טימ עקיבארעמונ יד ןוא ןיטַאלעשזד םעד
 ויב ןעציהרעד סָאד ןוא רעסַאװ עטלַאק ןיא ןענעלניירא ןעמ ףראד
 רעד םוא .טײרגעגנָא גידנעטש רעשעלפ ןיא טלַאה .טזָאלוצ ןערעוו ייז |

 ןעלָאז ןיטַאלעשזד ןוא טנאקאנארט םָאנ ,עקיבארעמוג ןופ ןָאשוילַאס
 .סקארָאב לעסיבא ןעבענוצ ןעדעי וצ טוג זיא ,ןהעטש רעסעב ןענָאק

 .(קיײטּפא ,ערָאק-ףייז) קרַאב-ּפוָאס

 טלַאק םיקלח רעיפ וצ קלח ןייא ןעמענ ןעמ ףראד ערָאק-ףייז
 ןיילק א ףיוא העש עבלאה א ןעדיז ןעזָאל ןוא ןעכָאקפיוא ןוא רעסַאוװ
 יד ןייז גידנעטש לָאז סע זַא ,רעסַאװ וצ טסינ ןעדיז םייב .לערעייפ
 טלַאה ןוא רעביא סע טייז .רעסאו עלעג ַא זיא סָאד .סָאמ עניבלעז
 .רעגנעל סע טהעטש ,סקארָאב לעסיבַא וצ טיש .שַאלּפ ַא ןיא סע
 םייז ,ּפָארַא לעמיש םעד טמענ ,לעמיש ףיורעד ףיוא טרעוו רעמָאט
 ַא ןיא קעװַא רעמייוו סע טלעטש ןוא טָאלק-זישט א ףיוא רעביא סע
 ןעכאז עטאקילעד ,עניד רהעז וצ ףייז עטונ 8 רחעז זיא סָאד .שַאלּפ
 .ןעשאוו םוצ

 .רעסַאװ טלַאק םיקלח 4 וצ קרַאב-ּפוָאפ קלח 1 : עיצרָאּפָארּפ

 םולָא
 יד וצ ןעבעגוצוצ טוג זיא רעסַאװ ןולַאנ ַא וצ םולָא ץנואי ןא

 עטרילָאק טשאוו ןעמ ןעוו רעסַאוװ-קנייווש ןיא ךיוא ןוא סעקנעילימ
 .ןערילַאק יד סע טקראטש ,סנעלָאװ עטרילָאק רעדָא ןָאטערק יוו ,ןעכַאז

 .רעפַאװ ןולַאג 1 וצ םולָא ץנוא 1

 ץלַאז
 ןעמַאזוצ ןעבענוצוצ טוג .רעפַאװ ןולאג ייווצ וצ ץלַאז זָאלג ןייא

 וצ םוא רעסַאוװקנייװש םעד וצ יא ,סעקנעילימ וצ יא ,םולָא ץטימ

 .סנעלָאװ ןוא ןָאמערק יו ,ןעכאז עלעקנוט ןופ ןערילַאק יד ןעקרַאטש
 .רעסַאװ ןולַאג 2 וצ ץלַאז זָאלג 1

 .(םילערד) ילעשזר-םייז ןעכַאמ וצ יוװ

 סָאד גידנעלעטש ןוא ףייז טנופ א גידנעבָאשנָא ןעמ טכַאמ סָאד

 .טזָאלוצ טרעוװ סָאד זיב רעסַאװ טלַאק טרָאװק ייווצ ןיא ןעציהרעד
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 ילעשזד לעפעל-סע עלופ ייווצ טמענ ,ןעכיורבעג ףרַאד ןעמ ןעוו
 .רעסַאװ ןולאנ א ףיוא

 ,רעסַאװ ןולַאג 1 וצ ילעשזד לעפעל-סע 20

 .סרעיטרַאּפ ןענינייר

 א ןיא ןעגנעהוצסיוא רעהירפ םוג זיא ךיז ןעשַאוו סָאװ סרעיטרָאּפ
 טשרַאב רעפייטש 8 טימ ןֿאד ,ןעלסיירטסיוא םונ ייז ןוא גָאט ןעניטניוו
 ןוא ףייז ליטסַאק ןופ (סדָאס) סעקנעילימ עטכידעג ןיא ןעקנומעגנייא
 רעטלַאק ןיא םיױא טקנייוש .ןעביירסיוא םוג רעסַאװ רעמירַאװ
 יד .סיוא טנעקירט ןוא רעסַאוו םולָא ןיא ןייא טקנוט ןַאד .רעסַאוו
 .שירפ ןערעוו ןערילַאק

 .ןילַאזעג טימ טניניירעג סרעיטרָאּפ

 ייז םננעה ןעמ ןעוו ,ןעשַאו ןהָא ,גיטכיר ךיז ןעטלַאה סרעיטרָאּפ
 זַא ,גָאמ ןעגיטניוו א ןיא קירטש ן'פיוא םיורא רהָאי ןיא לָאמ עכילטע
 זָארג ן'פיוא םיוא ייז ןעמ םיירּפש ןַאד ןוא ,םיורא לָאז ביוטש רעד
 ןילָאזעג ןיא טשראב א גידנעצעננייא ןוא (ךאד) ףור ן'פיוא רעדָא
 .,יינ יו ןערעוו ייז .ץַאלּפ לעקיטש ןעדעי ףיוא ּפָא ןעמ טשיװ

 .ןישַאמ-שאװ יד

 יז ףראד ,ןישַאמ-שַאו עשירטקעלע ןַא טכיורבעג עמַאמ יד ןעוו
 סעּפֶע םהיא טינ ןוא שיט םוצ וצ םהיא טדניב .ןעטיהראפ דניק סָאד
 .קילגמוא ןא ןעפָארטעג ןיוש טָאה לָאמ ןייא םינ .ךיז ןעליּפש וצ

 | .ןענערָאװאב ךיוא ןעמ ףרַאד דניק רעסערג ַא וליּפַא

 .ןישַאמ-שַאו יד ןעטיהּפָא

 ןעמ ןעוו ,רעסעב טשַאװ ןוא רעגנעל ךיז טלַאה ןישַאמ:שַאו ַא
 טביירש טנאקירבַאּפ רעד יוו טַארוקַא יז םכיורבעג ןעמ ןוא ּפָא יז טיה
 ךילנהעוועג טמוק סָאװ ,(ןעגנוגייצנַא) סנָאשקָארטסניא עטקורדעג יד ןיא
 .טנלָאפ ןוא גיטכיזרָאפ רעביא סע טנעייל .ןישַאמ רעד טימ

 .ןעשַאוואוצסיוא דלַאב גיטכיוו

 יז גיטכיוו רחעז זיא ןישַאמ-שַאו רעד ןיא שעוו ןעשַאו ן'ךָאנ
 לָאז .ןענעקירטסיוא טונ יז ןוא רעסַאװ רעסייה טימ ןעשַאוואוצסיוא
 ,ןעפָא לעסיב8 ןעביילב לעקעד עטשרעביוא סָאד ןוא לעטנערק סָאד
 - .ןיירא ןענָאק לָאז טפול זַא

 .ןעלױאנַא טפָא
 -ַאמעמ ןעצנאג םעד ןוא ןעלױאנָא טּפָא ןעמ ףרַאד ןישַאמ-שַאװ יד

 8 םימ ןעשיוורעביא טייצ וצ םייצ ןופ ןעמ געמ טַארַאּפַא םענעל
 .רעװַאשז ןופ ןעטיחרַאּפ וצ םוא ,ןיסָארעק ןיא ןעקנוטעגנייא עטַאמש

 .ןישַאמ-שַאו רעד ייב ךיז טיה
 סיורא טמענ ,ןישַאמ-שַאו עשירטקעלע יד ןעלײאנָא ליוו ןעמ ןעוו

 .קאש ןייק ןעגירק טינ טלָאז רהיא זַא ,גָאלּפ םעד
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 .ןישַאמ-שַאו ענרעצליה יד

 םכַאנ א טימ םוג זיא ענרעצליה ַא זיא ןישַאמי-שאוו יד ןעוו
 יד טעוװ ,ןעלָארדנָא לָאז ץלָאה סָאד זַא ,רעסַאװ ןעסיגנָא רעהירפ
 ביוא ןוא ,ןענעקירטסיוא ןעמ ףרַאד סרעדניליצ יד .ןעניר טינ ןישַאמ
 - .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ןעטלאה ךילנעמ

 ,12 לעטיּפַאק טהעז ןישַאמ-שַאו רעד ףיוא ןעקעלפ ןעגעוו

 .לעטעק-שאו רעכילנהעוועג

 -יא ,לעסעק םענעכעלב םעד סיוא ךיילג טנעקירט ןעשאוו ן'כָאנ
 סיוא םהיא טשיװ ןַאד .םַאלּפ םעניילק ַא רעביא םהיא גידנערעקרעב
 ןיא םורא םהיא טשיוװ .ןיסָארעק ןיא ןעקנוטעגנייא עקטַאמש ַא טימ
 .םנוזעג יבַא ןערעיודעג ןָאק רע ןוא ןעצנַאג

 .הריבע ןַא ךיוא סָאר ןליפַא י
 ןַא ןיא ןעמ טזָאלוצ ןעשַאוו םייב ףייז ךעלקיטש ענעבאלקעננָא יד

 -קיטש עמעווקאב ףיוא טדיינשוצ ,טלַאק ןעוו ,ןוא עלעקעב-הלח טלַא

 .ןעפרַאװאוצקעװַא הריבע ןַא .ךעל

 .סניּפסיולק יד ןעטיהוצּפָא

 רעפסַאװ רעגיכָאק ןיא סניּפסיױלק יד ןיירא טגעל ןעכָאװ יירד עדעי
 ןיא םיױא ייז טנעקירט ןוא סיורא ייז םמענ .טונימ ןהעצ ַא ףיוא

 | .םפֲַא ױזַא טינ ךיז ןעכערב ייז .רעייפ םייב רעדָא ןוז רעד

 -  .סניּפסיולק ןופ ךעלּפעק יד ןעבראפ

 / .שעװ םייוו ךָאנרעד ןעבראפראפ ,שעוו עטרילָאק ןופ סניּפסיױלק

 ןעברַאּפּפָא סניּפסױלק עלעברָאט םעד ןופ קלח ןייא םונ זיא םורָאד

 ,ןעכַאז עלעקנוט יד רַאפ בראפ רעלעקנוט ַא טימ ךעלּפעק יד ייב

 -טינ יד ןוא ןעכַאז עטרילָאק ערעלעה רַאּפ בראפ רערעלעה ַא טימ

 .שעוו םייוו ןייר רַאּפ זיולב ןעמלַאה עטבראפעג

 - .קיׂשָאק ן'רַאפ עלענעוו ַא
 ןעביױה וצ ךיז רעווש זיא ןעסיורד ןיא שעוו טגנעה ןעמ ןעוו

 עלעגעוו ןעשרעדניק א ףיוא ףיורא סע טלעטש .שעוו קישָאק ן'טימ

 | י .ךיז טימ סע טּפעלש ןוא (עקשטַאט) וָארעבליװ רעדָא

 - .גיצומש רהעמ טינ טכַאמ

 רעגיטיוק רעד ףױא טינ סע טפראוו ,שעוו טרימרָאס .ןעמ ןעוו 1

 "ױק עיינ יד ןעשַאוװאוצסיוא טײברַא טרָאּפשראפ רהיא .עגַאלדאּפ

 | | .םייקנימ

 | | .דיימ וצ טהיצ שעוו גיצומש יי

 ישעוו א ןיא סע טלַאה .זיימ ךיז וצ טּפָא טהיצ שעוו גיטיוק

 .ןעטסַאק א רעדָא רעּפמעה
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 ,14 לעטיּפטס

 ןעסערפ ם'ייב
=4 6 

 ---.861 ,ז ,סנעלָאװ ערעדנַא ןוא ?ענאלפ ןעסערּפ -- ,800 .ז ,סנעדייז ןעס
 ,802 .ז ,סייל ןעסערּפ

 - .ןעסיוו וצ טוג
 ןאראפ ןענייז ךָאד ןוא ,ןעסערּפ וצ יו ךיז טכאד טסייוו יורפ עדעי

 ,ןעלטימ עמעווקאב עלַא טימ םייברא יד ןעוט עכלעוו ןעיורפ גינעוו
 רעד טָא ןופ דלעפ םעד ןיא טייבראעגסיוא טָאה קיטקארּפ יד סָאװ
 ,ןעטקנופ ערעפעב ערהיא טָאה טײברַא עדעי .גנוגיטפעשאב רעכילצינ
 ,ןעיורפ רַאפ ןוא ,טײברַא יד ןערעלענשרַאפ ןוא ןערעטכיילרַאפ עכלעוו
 לעסיבא ןעקנייש וצ ךיז טניול ,טײברַא רעד ייב יסנעשיפע ןעביל סָאװ
 ,ןעלטימ עטרעסעבראּפ יד טימ ןעצונאב וצ ךיז ןוא טײקמַאזקרעמפיוא
 לעסיב8 ןערָאּפשראפ וצ רעדָא טייצ לעסיבַא ןעניוועג וצ ןעפלעה סָאװ
 | | ,הימ ןוא גנוגנערטשנָא

 .לעסערּפ עטַאלג סָאד
 ,םאלג רהעז ןייז לָאז ןעזייא סָאד זַא ,גיטכיוו זיא ןעסערּפ םייב

 לעסערּפ סָאד זא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ .טרימשעג יוװ טהעג טײברַא יד
 -ניא רעד רעסעב סָאװ ןוא ,טײברַא רעד וצ טנעמורטסניא ןַא זיא
 רָאט ןעמ .טייברַא יד רענהעש ןוא רעסעב ץלַא ,זיא טנעמורטס
 רַאמ ןעמ ןוא סעקעוושט ןייק ןעקַאה טינ לעסערּפ ןייק טימ םורַאד
 ,טציהוצ סע טרעוו רעמָאט .ןערעוװו טציהוצ קרַאטש ןעזָאל טינ סָאד
 ןַא ייב זַא .טינ ץיח עכיילג ןייק ךָאנרעד ןיוש סע טלַאה ,רעייפ יו
 ךָאד ןעמ םרַאד ,טכעלש ןעציהרעביא סָאד זיא ןעזייא ןעשירטקעלע
 םינ ןױש טָאה עקיטקארּפ יד לייוו ,ןעלהעצרעד טינ םענייק ןיוש
 -רעד ןיוש םע גוט ,רעביא טנערב סע ןעוו זא ,ןעזיוועג לָאמ ןייא
 .םינ ךָאנ

 .ןעזייא סָאד ןעציהרעד וצ
 יא ,סנעזייא עכילנהעוועג יד טימ ךָאנ טסערֿפ ןעמ ואוו טרָאד

 -רעביא ןעמ ןָאק סנעזייא יד : עימָאנָאקע קימש א ןעקנעדעג וצ טוג
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 ןעציהרעד .עלעקעב ףיט ַא רעדָא עלעטסעק ןעכעלב ַא טימ ןעקעד
 ןופ טפול עטלַאק יד לייוו ,ךיילג ןעמייז עלַא ןופ ןוא רעלענש ךיז יז
 לייוורעד ןעמ ןָאק עלעקעב ן'פיוא ןעביוא .םינ ייז ףיוא טלַאפ ןעביוא
 ךעלסערּפ יירד טלַאה .זַאנ ןערָאּפשראפ ןוא לעּפעט סָאד ןעטלַאה
 לָאמ ןייא ףיוא ךיז ןעמירַאװנָא ייז טזָאל ןוא לעקעד-ןעוויוא ןייא ףיוא
 ,זַאנ םַאלּפ ן'רעביא

 .ץיה טלַאה סע

 לעסערּפ (עשירטקעלע טינ) עכאפנייא סָאד טלעטש ןעסערּפ םייב
 .רעגנעל ךס ַא ץיח יד סע טלַאה ,לעניצ ַא ףיוא

 -.ןערעװַאשז ןופ ןעטיהראפ

 ,ןעקעדרַאפ ייז ןעמ ףראד ,ךעלסערּפ יד טינ טכיורבעג ןעמ ןעוו
 ןיא ןעטלַאה וצ טוג ייז זיא סע .ןעמוקוצ טינ ייז וצ לָאז טפול יד זַא

 ןעלָאז ייז זַא ,ךוט ַא ןיא טלעקיוועגנייא רעדָא לעטפעק טקעדעגוצ א
 ןוא טייקמעפ טימ ןערימשרעביא ךיוא ייז ןַאק ןעמ .ןערעוואשז טינ
 ךָאנרעד ןוא רעפסַאװ רעסייה ןיא ןיירַא ייז ןעמ טלעטש ןעסערּפ ן'ראפ
 ןעגעג לעטימ רעטסעב רעד זיא סָאד .ןעקורמ םיוא ייז ןעמ טשיוו
 .ןערעוַאשז

 .לעטערּפ עשירטקעלע סָאד

 םימ ןעשיוואוצרעביא טונ זיא לעסערּפ עשירטקעלע סָאד ןליּפַא

 םימ .יינ יוװ ניבייא טביילב סָאד .טייקטעפ ערעדנַא רעדָא ןילעזאוו
 ..ןייר קירוצ סָאד טרעוו טשיוועגּפָא עטַאמש רעסייח ַא

 .ןעזייא עטרעווַאשזראפ סָאד
 ןעמ ןעוו ,ןייר ןערעוו ךעלסערפ עטרעוואשזראפ ,עטניסעלכַאנראפ

 ַא ףיוא ןעקייוו ױזַא ייז טזָאל ןעמ ןוא לעמיוב טימ ןָא טונ ייז טרימש
 ךָאנרעד ךיז טמענ לָאװ רענעלָאטש קיטש ַא טימ .רהעמ רעדָא העש
 | .פָארַא טוג ץנאג רעוװַאשז רעד

 רעהירפ ןעבײרּפָא ןעמ ןָאק ךעלסערּפ עטרעוװַאשזרַאפ קרַאטש

 ,(רהעוודרַאה) טָאלק-ירעמע טימ ךָאנרעד ןוא ריּפַאּפיזָאלנ רעניד טימ

 .לעסערּפ סָאד ןעשיװּפָא

 ,שעוו םוצ ןהעטשוצ טינ ןוא טאלג ןהענ לָאז לעסערּפ סָאד םוא
 ןעקנוטעגניא עטַאמש א טימ ןעשיוואוצרעביא טפָא טוג םָאד זיא

 | .ןיסָארעק ןיא רעדָא ןיפַארַאּפ ןעטזָאלוצ ןיא

 | .םקַאװ ירדנַאל

 ןעשיווצ ןיירַא סע טגעל ןוא סקַאװײרדנַאל לעקיטש ַא טפיוק רעדַא

 טזָאלוצ ןוא טנעווייל עבָארג קיטש טגעלעגפיונוצ ַא ןופ ןעדלַאּפ יד

 טרעוו טנעווייל יד .ףיורעד ףיוא ןעזייא עסייח סָאד גידנעטלַאה ,םע

 ןהעגוצרעביא טנעכייצעגסיוא זיא סע ןוא ,סקַאװ ץםימ טּפַאזעגנַא

 יו טהעג לעסערּפ סָאד .ןעסערּפ םייב ןעזייא ןעסייה ן'טימ לָאמ עלַא

 | .עלעדיפ א
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 .שעוו ןערימשראפ וצ םרָאּפשראפ
 ףיוא ,ךעלייל טלַא ןַא טערב-סערּפ רעד ייב טנערָאּפ וצ טעיליּפש

 טלַאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןהעמש ןליּפַא טנָאק רהיא ןעכלעוו
 י-רַאפ טינ לָאמנייק טעוװו שעוו סָאד ןוא ,(טעקפעב) ברָאק-שעװ םעד
 .עגָאלדאּפ רעד ףיוא ןערעוו טרימש

 .טערב רעד ףיוא לעכישט ַא
 ךיצ א ןיא גידנעטש טערב-סערּפ עטגעלעגפיונוצ יד טלַאה

 ךעלטסייל עטשרעטנוא יד ןעלעוו ,טקעדעגנייא טוג רעדָא (לָאכושט)
 .שעוו סָאד ןערימש טינ

 .ךוטדנַאה ַא ןעיליּפשוצ
 ןעשיקרעט ןעטלַא ןֵא םערב-סערּפ רעד וצ וצ גידנעטש טעיליּפש

 ,ןעיירעקימש טימ סעּפע ןעסערּפ םוצ טמוק סע ןעוו ןוא ךוטדנַאה
 ץטימ יירעקיטש סָאד רעביא טרעק .טנַאה רעד וצ םהיא רהיא טָאה
 רעד ןוא רעביא טסערּפ ,ךוטדנַאה ןעטגעלעגפיונוצ ן'פיוא בָארַא םינּפ
 ,רָאלק ןוא טלוב סיורא טהעטש רעטסומ

 .טערב רעד ףיוא סָאטסעגסַא
 סָאטסעבסא קיטש א ךעלעטפיטש עצרוק עכילטע טימ וצ טנָאלש

 ןופ גנוגנערטשנָא יד ןערָאּפשרַאפ רהיא טעוװ ,טערב-פערּפ רעד ףיוא
 (עקװַאטסדָאּפ דנעמס ןופ ןעזייא סָאד ןעמענּפָארַא ןוא ןעביוהפיוא
 לייוו ,סָאטסעבסא ץ'פיוא ןעטלַאה ןעמ ןָאק ןעזייא סָאד .ןעסערּפ םייב
 .םינ טנערב סָאד

 .ןעצענאב וצ םאווש
 ןעצענאב וצ רעסַאװ עלעסיש ַא ןיא םאווש לעקיטש ַא טלאה

 ןעמנעקירטרַאפ ןעשיװאוצּפָא ףיוא רעדָא ,ץאלּפ טנעקירטעגסיוא ןַא
 | ,לַאמכָארק

 ,לעקירטש ַא ןעהיצוצסיוא טוג זיא ןעסערּפ ךיז טלעטמש ןעמ ןעוו
 טנַאה רעד ןופ ןעגנעהוצסיורא ףיוא ,טערב-סערּפ רעד ןופ טייוו טינ
 | .ןעכאז עטסערּפעג

 .טנַאה רעד וצ סרעננעה ןעטלַאה
 עבילטע טנַאה רעד וצ ןעטלאה ןעמ ףראד רעדיילק ןעסערּפ םייב

 עטסערּפעג יד לייוורעד ףיוא ןעפרַאוופיורא טינ ןוא סרעגנעה-רעדיילק
 ןַא ןוא טשטיינקוצ ןערעוו ייז .ןערעדנַא םעד ףיוא םענייא םישובלמ
 .םייברא רעייא הריבע

 .םכיל עגיטכיר
 טעװ ,טנַאה רעקניל רעד ןופ ןייש יד ןעלַאפ לָאז ןעסערּפ םייב

 - .ןעטָאש םענעגייא ןיא ןעטייברא וצ ןעמוקסיוא טינ



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד | יי 208

 .ןעדלַאפ ןעסערּפ וצ

 (עדלאפ עטגעלעגּפָא טימ לעדיילק 8א) טריוקס עטעטילּפעג יד |
 .טערב רעד וצ דלַאּפ עדעי וצ טעיליּפש ןעמ ןעוו ,ניטכיר ךיז טסערּפ

 טהעג ןַאד .ןייא םוג ייז טסערּפ ןוא לָאמַא ףיוא סקעז א וצ טעיליּפש
 | .רעטייוו

 .ךעלעקעה ףיוא ןעסערּפ וצ |

 -רעביא טוג זיא ןעיירעקיטש ןוא ךעלּפענק ,ךעלעקעה טימ ןעכַאז
 ןעשיקרעט ןעטגעלעגפיױנוצ א רעביא ּפָארַא םינּפ ן'טימ ןערעקוצ

 -דנַאה ןיא ןייא ךיז טקירד סָאד .ןעסערּפ ןוא (לעואט-חטעב) ךומדנַאה
 .ייז רעביא טאלג טהעג לעסערּפ סָאד ןוא ךוט

 .קישַאק םער סיוא טיירפש

 טימ טעקסעב-שַאו ןופ קעד םעד ןעטײרּפשוצסױא טםוג זיא סע |
 עסַאנ סָאד ןיירא טגעל ןעמ רעדייא ,(עטַארַאס) טָאלקליוא ןעסייוו
 -רעביא ךָאנרעד ןעמ טלַאה טָאלקלי}וא םעד .טינ ךיז טרימש סע .שעוו
 .ּפָארַא םינּפ ץטימ טרעקעג

 .טערב-סערּפ יד וצ טקעד

 גידנעטש טהעטש טערב-סערּפ יד ואוו ,(ירדנָאל) רעמיצ-שַאװ ןיא
 רעד זַא ,טקעדעגוצ ןעטלַאה וצ טוג טערב יד זיא ,טלעטשענפיוא
 + טּפָא ןעמ טשַאו לעקעדוצ סָאד ןוא ,ןעביײלקנָא טינ ךיז לָאז ביומש
 - .םיוא

 + .שעוו ןעצירפשנייא - |

 רעסייח טימ םורב-קסיוו ןעגידכעלייק ַא טימ שעוו טצירּפשאב
 ,רעסעב ךיז טסערּפ שעוװ סָאד ןוא םייצ ןייא טרָאּפש ןעמ .רעסַאװ

 טצירּפש ןעמ ןעוו יו טײרּפשרַאפ רעסעב טרעוו רעסַאװ סָאד לייוו
 | .םנעה יד טימ

 יו טַאלג ױזַא ףיותצ סע טגעל ןוא שעוו סָאד ןייא טצירּפש
 .ןעסערּפ םייב טייברא יד ךָאנרעד טרעלענשרַאפ סָאד .ךילנעמ

 - .(םנעווייל) ןעניל ןעסערּפ

 ןייא גיטכיר טצירּפש .טייהרעטכייפ ןעסערּפ ןעמ ףרַאד ןעניל

 .םונימ ןהעצפופ א ןעניל טזָאל ןוא רעסַאװ רעסייה טימ

 סע טסערּפ ןעמ ןעוו ,ךס א טניוועג טנעווייל ןופ ןחעזסיוא סָאד

 וצ טוג ױזַא טינ זיא סע .ןעשַאוועג זיא סע ןעוו ,גָאט ןעגיבלעז םעד

 דצסיױא גיטכיר טוג זיא סע .ןענעקירט וצ ןעסיורד ןיא סע ןעגנעה

 רעכילייל ענעקורט ןיא ןעלקיוונייא ןוא ןעהערדסיוא טוג ,ןעקנייווש

 ,טייקטכייּפ יד טָא .טּפַאזעגנײא טרעוו ץענ יד זיב ןעניל ןעזָאל ןוא

 יד ןוא ,ןעסערּפ םוצ טוג רהעז זיא ,לַארעביא טײרּפשרַאפ ךיילג

 ןוא ןעזָאלב םעד ןופ ןערעוו וצ רעכַאװש עקַאט טרָאּפשראפ טנעווייל

 טרָאס רעד טָא טיג םעד ץוחַא .קירטש ן'פיוא טניוו .םעד ןופ ןעגָאי

 .טנעווייל רעד וצ (קסַאילב) רעטסָאל ןעטוג א וצ ןענעקירט
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 וו .זַא .א רעכיטשיט ןעסערּפ
 ןעבירעגסיוא לענש ךיוא ןערעוו ןעכאז ערעדנַא ןוא רעכיטשימ

 סע .שטיינק םעד טכַאמ לעסערּפ עסייה סָאד ואוו ,םעיניל יד ףיוא
 טינ ןוא שעוו לעקיטש עצנַאג סָאד ןעסערּפוצסױא רעסעב םורָאד זיא
 א טימ ןוא ףיונוצ סָאד ןעמ טגעל ךָאנרעד .ןעשטיינק ענייק ןעכַאמ
 .ןייז ףרַאד דלַאפ רעד ואוו רעביא טכייל סָאד ןעמ טעלג ןעזייא להיק

 -ץנפיונוצ רָאנ ןעסערּפ וצ םעווקַאב טרָאפ זיא רעכימטשיט עטיירב
 ץראפ שטניא ןַא ןעגעג ןעלעטשּפָא ךיז געמ ןעמ רעבָא .טייחרעטנעל
 ןעמ ןוא ךוטשיט סָאד ןעמ טנעפע ךָאנרעד .שטיינק םעד ןעכַאמ
 ,ץַאלּפ םָאד םיוא טעלג ןעמ ןוא ּפָארַא םעדָאפ ן'טימ טסערּפ

 סע ,ןעצירּפשנייא ןעמ ףרַאד ךוטשיט (רענעטנעווייל) ןעניל א
 -נָא ןעמ זומ ןעסערּפ םייב ןוא ןעטייז ריפ עלַא ןופ ןעהיצסיוא טוג
 ןערעדנא םעד ףיוא םענייא גידנעגעל ,ןעמיוז ייווצ יד ןופ ןעביוה
 .טערב רעד ןופ עיניל יד יו ךיילג

 ץטימ ןעסערּפ וצ טונ זיא ןעכאז ערעדנַא ליפ ןוא רעכימשיט
 סָאד זַא טינ ליוו ןעמ ביוא - ,םקניל וצ סטכער ןופ טינ ,ּפָארַא םעדָאפ
 .ןעשטיינק ןוא ןעזָאלב ךָאנרעד ךיז לָאז

 .(םעקטעפלַאס) סניקּפענ ןעסערּפ

 ןעציּפש ןהָא ןוא טָאלג םיורא ןַאד רָאנ ןעמוק סניקּפענ ענעניל
 יד טימ סעגערב ייווצ ףיונוצ רעהירפ טנעל ןעמ ןעוו ןעסערּפ םייב
 רעביא ייז טסערּפ ןעמ ןוא ןערעדנַא םעד ףיוא סנייא גיטכיר ןעמיזז
 אליממ ןיוש טרעוװו עגירעביא סָאד .טערב ןופ עיניל רעד טיול ךיילג
 ,ךיילג ןוא טאלג

 ןעילַאמכָארק טינ ירעשזדניל |

 -כָארק טינ ןעמ ףרַאד ,ירעשזדניל ענייפ יוװ ,ןעכאז עטַאקילעד
 -נייא ןעּפַאל םענייר ַא טימ רעביא ייז טקעד ןעסערּפ םייב .ןעילַאמ
 ןעמ ףראד ןעזייא םָאד .סע טסערּפ ןוא לַאמכָארק ןעיור ןיא ןעגנוטעג
 | .ןיסָארעק רעדָא ןיפַארַאּפ טימ ןערימשרעביא רעהירפ

 .ךעלכיטזָאנ

 טהיצ .לעסערּפ ם'נופ לת ַא ןערעוו ךעלכיטיזַאנ עקניניד עטוג
 ןופ ןעביוש יד רעביא רעדָא ,לעגיּפש ןופ זָאלג רעד ףיוא םיוא ייז
 ,יינ יו סיורא ןעמוק ןוא ךיז ןעטלַאה ןוא וצ ןעהעטש ייז .רעטסנעפ

 טמוק סע .ןעסערּפ םייב טייצ ךס ַא וצ ןעמענ ךעלכיטזַאנ ךס א
 יז טנעל ןעמ ןוא רעביא סערּפ א ייז םיג ןעמ ןעוו רעלענש םיוא
 םינ ןוא ףיונוצ עלַא ייז ןעמ טגעל ךָאנרעד .טנאה רעד ןופ סיורא
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 רעביא עלַא ייז ןעמ טעלג טנַאה רעד ןופ לעסערּפ סָאד גידנעזַאלסיורא
 .גנַאג ןייא טימ

 .ןעכַאז עגידכעלייק
 ץטמימ ךיילג לעסערּפ ן'טימ טהעג ,ךאז ענידכעלייק א גידנעסערּפ

 .סיוא טינ ךיז םהיצ ןוא םאלג סיוא סע ךיז טסערּפ ,םעדָאּפ

 .סיליָאד עטוג ןעטלַאה
 סעסעיּפ רעטנעס ,םיליָאד יו ,ןעיירעקיטש ענעטנעווייל עטונ

 .עשטיינק ןייק ןעבָאה טינ ןערָאמ ,ךעלכיטשיט עגידכעלייק רעדָא
 ,ןעבָארג ַא ףיוא ןעלקיוואוצפיוא ןעסערּפ ן'כָאנ טוג ייז םורַאד זיא סע
 ןעטלַאה ױזַא ייז ןוא עקלעשטַאק ץגנַאל א רעדָא ןעקעטש ןעטַאלג

 .(ָארויב) עדַאמאק רעד ןיא |

 .םנעדייז ןעסערּפ וצ

 -יירט ,רעסַאװ ןופ סיורַא סנעדייז סָאד טבויה ןעקנייווש םייב (1 |

 טינ ,סױרַא טמוק רעסַאװ סָאד זיב ,גנַאל ױזַא סע טפרַאװ ןוא טלעפ

 סנעדייז לעקיטשס ָאד טיירּפש טציא .טנעה יד ןיא סע גידנעשטעווק
 -דנַאה ןעשיקרעט רעדָא ךילייל ַא ףיוא םסיוא גיטכיר סע טהיצ ןוא סיוא
 .ךילגעמ ביוא ,גָאט ןעגיבלעז םעד טסערּפ .ןייא סע טהערד ןוא ךוט

 -םיורא םוא ,םורא ץלייוו א ןיא ךוטדנַאה ןעטייווצ א ןעמ ףרַאד רשפא

 םָאד טגעל טציא .טייקטכייפ עגירעביא יד ךילגעמ טייוו יו ןעמענוצ

 ןוא טערב-סערּפ רענייר רעד ףיוא ּפָארַא םינּפ ן'טימ סנעדייז לעקיטש

 -רעד .ןעזייא ןעסייה קרַאטש טינ ןץטימ לארעביא סיוא סע טנעקירט

 טימ רעביא טעלג ןוא טייז רעטכער רעד ףיוא רעביא סע טרעק ךַאנ

 קיטש ַא ףיוראד גידנעגעלפיורא ןָאט וצ םוג זיא סָאד .ןעזייא להיק ַא

 -עגמוא ןייק ןעגירק טינ לָאז סנעדייז סָאד זַא ,הרוחס עסייוו עניד

 .ץנאלג ןעטשניוו

 -ענַאב וצ טוג סָאד זיא ,טייקפייטש יד ןָא טרעוו סנעדייז ןעוו (2

 עקיבארעמוג רעטזָאלוצ רערעטיש ןיא ןעקנוטעגנייא סָאװש ַא טימ ןעצ

 .טםייז רעקניל רעד ףיוא ןעסערּפ ןַאד ןוא 92 לעטעלב)

 טרעוװ דייז עסייוו ןוא טכייל רהעז ךיז טעילַאמסרַאפ סנעדייז (3

 ןוא םייה וצ ןייז טינ רָאט ןעזייא סָאד .ןעזייא ןעסייח וצ א ןופ לעג

 רשפא רךָאנ ןוא ,טייז רעקניל רעד ףיוא ןעסערּפ ןעמ ףרַאד הרוחס יד

 .(עילרעמ) טָאלקיזישט א טםימ טצישאב

 עכלעוו ,רעצעלּפ יד .לַארעביא טכייפ ךיילג ןייז זומ סנעדייז (4

 זיא סע ואוו טרָאד ןוא ,ריּפַאּפ יו ףיימש םיורא ןעמוק ,סָאנ וצ ןענייז

 .זיא עטסעב סָאד .ןעקעלפ טימ םסיורא לָאמַא טמוק ,ןעקורט בלַאה

 עכלעוו ,רעכיטדנַאה ענעקורט ןיא ןעהערדוצנייא טייהרעסַאנ סנעדייז
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 םוצ גימראפ סע גידנעזָאלרעביא ,טײקסַאנ עצנַאג יד ןייא ןעּפַאז
 | | .ןעסערּפ

 .סנערייז עטרילַאק ןעסעדּפ וצ |
 טינ ךיוא םנעדייז עטרילָאק ןעמ רָאט ,סנעדייז ערעדנַא יוװ דַארג

 רעד ףיוא ןעסערּפ סָאד ףרַאד ןעמ .ןעפיורד ןיא ןענעקירטסיוא ןעזָאל
 | .ךאז רעניד ַא טימ טקעדעגוצ ,טייז רעקניל

 .םנעדייז ןופ ןעשטיינק ןעסערּפסיורא

 -םערּפ רעד וצ םינּפ ץטימ רעביא סע טרעק ,םיוא ןייר משראב
 עקיבארעמוג רערעטיש ןיא ןעקנוטעגנייא םָאװש ַא טימ ןוא טערב
 ףיוא םיוא טיײרּפש ,לַארעביא ךיילג רעביא סע טשיוװ .(882 לעטעלב)
 טימ טניטסעפרַאפ ,םיוא טוג םהיצ ,מערב רענרעצליה רעטרילַאּפ ַא
 ןיא ןענעקירטסיוא טזָאל ןוא רעצעלּפ עדנעטיידאבמוא ףיוא סעקליּפש
 .ןעמַאש

 ,(סעננייטס) סנַאביר ענעדייז ףיוא ןעשטיינק

 ןעלקיוופיורא ךָאנרעד רָאנ ,סנָאביר וצ ןָאט ןעמ ףרַאד עבלעז סָאד
 ץעקיבארעמוג יד זַא ,ריּפַאּפ עניד גידנעלקיווניירא ,שַאלפ ַא ףיוא גנע
 .סנָאביר יד ןופ טייז עטכער יד ןעצענאב טינ לָאז

 ,ןענער ןופ טשטיינקוצ ןערעוו טוח ןעטוג ַא ןופ סעגנייטס יד ןעוו
 -טאמש סָאנ 8 טימ םורא סע טלעקיוו ,עלעקעטש ןרעזייא ןַא טציהרעד
 רעד ןופ טאלג ןערעוו ייז ;ןעפיילש יד ןיא ןיירא סָאד טקור ןוא עלעק
 + .(םיטפ) ערַאּפ רעסייה

 .טעמַאס ןעטעלגסיוא

 - טלעטש'מ ןעוו ,ןעטעלגסיוא טכייל ןעמ ןָאק טעמאס ןעטשטיינקוצ
 זָאלג א טימ רעסַאו ןולאנ א לעסיש רעטיירב ַא ןיא ןעכָאק ףיורא
 םהיא טלַאה ןוא םיױא ןייר ץנאג טעמַאס םעד טשראב .אינָאמַא
 | | .ּפָארַא םינּפ ן'טימ ערַאּפ רעד רעביא

 .רוילעוו ןעטעלנסיוא

 עראּפ רעד רעביא ןעגנעהוצפיוא םונ זיא רוילעוו ןופ שובלמ א
 .ןעסיורד ןיא ןענעקירט סָאד ךָאנרעד ןוא ,רעסַאוװ דָאב רעסייה ַא ןופ
 רעביא םהיא גידנעהיצ ןוא םהיא גידנעצענאב ,םיוז םעד םורא טסערּפ
 | .לעסערּפ ןעטרעקעגדעביא ןַא

 .סנעלַאװ ערעדנא ןוא לענַאלפ ןעטערּפ

 ןוא ,טכייפ טעמכ ךָאנ ןעסיורד ןופ ןיירא ןעכַאז יד טָא טמענ
 .לארעביא ךיילג ןייז לָאז טייקטכייפ יד זַא ,ךוט ַא ןיא ןייא ייז טלעקיוו
 לץסץערּפ ןעסייה קרַאטש ןייק טינ טימ טייז רעקניל רעד ףיוא טסערּפ
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 .רעמעדעפ יד טראשוצ סָאד לייוו ,סע ןעקור וצ טינ ךיז טיה ןוא
 ןא לייוורעד טרעוו רעמָאט .רעטייוו סע טלעטש ןוא ףיוא סע טביוה
 סע טהערד ,גידנעטראװ טנעקירטעגסיױא סנעלָאװ לעקיטש רעדנַא
 .טכייפ ןערעוו לָאז סע ,ךוט ןעטכייפ 8 ןיא ןייא

 .ןעכַאז עטרילַאק ןעסערּפ

 רעקניל רעד ףיוא רעהירפ ןעסערּפ וצ טוג זיא ןעכאז עטרילָאק
 .רעטכער רעד ףיוא ןעגידנע לעסערּפ ןערעלהיק א טימ ךָאנרעד ןוא טייז

 .םישובלמ עשרעדניק ןעסערפ

 א זיא םישובלמ ענעלָאװ ןייק טינ עלעקנוט עשרעדניק ןעסערּפ
 טלַאה .טעילַאמכָארקעגוצ עקניסיבַא שטָאכ ןענייז ייז ןעוו ,רעטכייל ךס
 ןעוו ןוא לַאמכָארק ןעטכַאקראפ ןעטכידעג ץנַאג יולס ןעסיורג ַא ןיא
 .רעסַאװ רעמירַאו טימ טרחהיפוצ ןוא לעסיבַא טמענ ףרַאד ןעמ

 .(ןעדנאלב) סייל ןעסערּפ

 א ףיוא ןעלקיוואוצפיוא גנע טוג ייז זיא סייל עטוג ןעשַאוו ן'כָאנ
 ןעקנומנייא ייז ױזַא טָא ןוא ךאז ענידכעלייק רעדנַא ןַא רעדָא שַאלפ
 .טינ ןעסערּפ ןייק ןיוש ןעפראד ייז .עקיבארעמוג רערעטיש ןיא

 .סייל רעקיטש עניילק ןעסערּפ

 רעדָא ,רעקוצ טימ רעסַאװ ןיא רעדָא ,ןייא ייז טקנוט ןעשַאוו ץ'כָאנ
 ריּפַאּפקעלק ףױא סיוא ייז טהיצ .עקיבארעמוו רערעטיש רָאנ ןיא
 עכאלפ ערעווש א סעּפע ףיורא טגעל ןוא ךאז רענייר ַא טימ טקעדאב

 .טינ ןיוש ןעמ ףרַאד ןעפערּפ .ןענעקירטסיוא ױזַא טזָאל ןוא ךַאז |

 .םייל ןופ ןעננַאהרַאפ

 לַאמכַארק טימ ףייטש וצ ךילנהעוועג ןעמ טכאמ ןעכַאז יד טָא
 טפלעה לַאמכָארק .טייקנהעש עכילריטַאנ רעייז ןָא ןערעוו ייז ןוא
 קרַאטש יד לייוו .ןערעוו וצ ןעסירוצ רעלענש ןעגנַאהרָאפ יד ךיוא
 סע .ןעלהארטשדזענוז יד ןופ ןעליופ רעמעדעפ עטעילַאמכַארקעגנָא
 לַאמכָארק שטראטס-ןרָאק ןעטכַאקראפ ןערעטיש רהעז וצ רעסעב זיא
 טייקפייטש עגיטכיר יד טיג סָאד .עקיבארעמוג ערעטיש ןעסינוצוצ
 .הרוחס רעד טינ טדַאש ןוא

 .ןעגניר ןייק טינ ןענירק

 -עקורט ןעמ ףרַאד ןילָאזעג ןיא ןעשַאוועג טָאה ןעמ סָאװ ןעכַאז

 ,גיסע לעטירד ַא טימ טשימעגסיוא ,רעסַאװ טימ ןעצירּפשנייא טייהרענ
 .ןעסערּפ םייב ןעגניר ןייק טינ ייז ןעגירק

 | .ץנאלג ןופ ןערעוו רוטּפ | |

 רעדָא טָאנ רעטסערּפעג רעטעילַאמכָארקעג א ןופ ץנאלג םעד
 ןעטהערדעגנסיוא ןעסַאנ לעקיטש ַא טימ ןעמענּפַארַא ןעמ ןַאק דלַאפ
 סייה ַא טימ ץאלּפ ן'רעביא לענש סָאד גידנעהעגרעביא ,טָאלק-זישמ
 .ןעזייא
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 ןעצֹופ ם יב
 נעפלע ; 208 .ז ,ןעלַאטעמ ; 368 .ז ,זָאלג ןעצוּפ ;868 .ז ,סעטַאמש ביוטש
 -יישראפ ;870 .ז ,סענָאלדָאּפ ; 860 .ז ,ךעלצעט עטריקאיל ; 08 .ז ,ןייב

 | ,811 ,ז ,טשרעב ענעד

 םעטַאמש-ביומש עטונ
 -נייא סעטַאמש עכייוו ןופ ןעכַאמ וצ טוגנ זיא סעטַאמש-ביוטש (1

 זיא סע רעכלעוו וצ ,רעסַאו עמירַאװ טרָאװק ייווצ ןיא ןעקנומעג
 ייז טלַאה ןוא סיוא ייז טנעקירט .ןיסָארעק זָאלג עבלַאה ַא טשימעגוצ
 ערעדנַא יו ,בױטש םעד טינ ןעפרַאװאוצ ייז .רעייפ ןעבענ םינ
 | : .סעטַאמש

 לעסיבַא טימ ןעצירּפשוצנייא טוג זיא עטַאמש-ביוטש ַא רעדָא (2
 -אוצ יז .ןעכיורבעג ן'רַאפ ןעהערדנייא יז ןוא ןיסָארעק ןוא רעפסַאװ
 .טשיװענּפַא ןיילַא טָאה יז ןעכלעוו ביומש םעד טינ טפרַאוװי

 סעקטַאמש עטסעב יד ןענייז רעדעל-ימעש עטכייפ ןוא םנעדייז (
 ןייק רעביא טינ ןעזָאל ייז .ץנַאלג ןעקרַאטש ַא טימ לעבעמ ראפ
 ר .ךעלמעדעפ

 רעמירַאװ טרָאװק ייווצ טימ ןיסָארעק זָאלג בלַאה ַא טרהיפוצ 4
 טנעקירט ןוא סעטַאמש עכייוו רָאּפ ַא ןייא םעד ןיא טקנוט ןוא רעסַאװ
 פָא םונ םהיא ןעשיוו ןוא ביוטש םעד טינ ןעפרַאװאוצ ייז ..םיוא ייז
 עטעפ עכלעז8 לייוו ,ןאק רענעכעלב ַא ןיא ייז טלַאה .לעבעמ ם'נופ
 .ןילַא ךיז ןופ ןָא לָאמַא ךיז ןעדניצ סעטַאמש

 - .עטַאמש ַא יו רעטעב
 ןעשַאו וצ טונ רהעז זיא רעווקס םעשטניא 18 ימעש ַא טימ

 טשיוו ןוא רעסַאװ רעמירַאװ ןיא רעדעל יד ןייא טקנוט .רעטסנעפ
 ןייר ןיא ימעש יד םיױא טקנייוש .זָאלנ עטבױטשעגּפָא סָאד ּפָא
 .רעטסנעפ סָאד םיוא טשיוו ןוא ןעקורט טעמכ םיוא יז טהערד ,רעסַאוו
 .זָאלג ץפיוא טינ טביילב לעמעדָאּפ ןייק
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 .רעטסנעפ ןעצופ

 טוג רעהירפ זיא ,רעטסנעֿפ יד ןעצוּפ ךיז טמענ ןעמ רעדייא 4
 וצ סָאװ רעגינעוו ָאד זיא .ןעביוש יד ןופ ביוטש םעד ןעשיוואוצּפָארַא
 .ןעשיוו

 טכייל זיא טימרעד ןוא ןיסָארעק טימ רעסאוו לעסיבַא טשימוצ (2
 -ירפ .עטַאמש רעכילנהעוועג ַא טימ ןליפַא ,ןעביוש ןעשיוואוצסיוא
 .עטַאמש רענעקורט א טימ טרילָאּפ ךָאנרעד ןוא ןייא טצענ רעה

 יד ןיא ןעביוש ןערילַָאּפ וצ םוג ךיוא זיא לױא-ןיפַארַאּפ טימ (3 -
 ןוא עלייו א ףיױא טזָאל ,עלעקטַאמש ַא טימ ןָא טבייר .רעמסנעפ
 .ןעּפָאל םענעקורט ַא טימ טרילָאּפ

 ַא טימ .רעטסנעפ ןעצוּפ וצ טוג ךיוא זיא רעדיוּפ-גניטייװ טימ (4
 טשיוו (קישָארּפ) רעדױּפ םעד םָא ןיא ןעקנומעגנייא עלעקטאמש סָאנ
 ,.ץלָאה סָאד ןערהירוצנָא טינ גיטכיזרָאֿפ גידנעייז ,ןעביוש יד סיוא ןעמ
  ןעקורט ןייר א םימ ןוא םונימ עכילטע ףיוא ןענעקירמרַאפ טזָאל

 ביוטש לעסיבַא ךילנהעוועג טכַאמ סע .עסייוו סָאד ּפָארַא טשיוו ןעּפַאל
 .םורַא

 ,לָאהָאקלַא טימ לעניּפש ַא ןעצופ

 א ןעשַאװאוצּפָא טונ זיא ,רעסַאװ טימ טשימוצ ,לָאהָאקלַא טימ
 ןיק טינ טכיורב לָאמ ןייק .ןעשילַאּפ ץכָאנ טצנַאלג רע .לעניּפש
 .לעגיּפש ַא וצ ףייז

 ,לעניּפש ַא ןעצוּפ

 רעדעל-ימעש רעדָא ,עלעקטַאמש ןעסַאנ טהערדעגפיוא ןַא טימ

 טשיוװ ךָאנרעד ,ןייא םונ טבייר ,גניטייוו ענעקורמ ןיא ןעקנומעגנייא
 עלעקטַאמש ךייו א רעבָא .ךילגעמ ביוא ימעש ַא טימ ךיוא סיוא
 .םוג ךיוא זיא יימ טימ טשימעגסיוא גניטייוו .םוג ךיוא זיא

 .רעווש ךיז ןעקור סָאװ ,רעטסנעפ

 ַא טימ ןוא רעסַאװ לעסיבַא רָאג ןיא ףייז לעקיטש ַא טזָאלוצ
 -סיורא םעד ןופ ןעטייז עטסגינעווניא עדייב יד ןָא טרימש לעטשרעב

 רעטסנעפ סָאד ואוו ,ךעלבירג יד ןיא ךיוא ןוא ,רעטסנעפ םענעמונעג |

 ךיױא ןעבָאה סעדָאמאק ןופ ןעדָאלּפוש .ּפָארַא ןוא ףיורא ךיז טקור
 .טכייל ץנאג רעביא ךיז ייז ןעקור ןאד ,לכאמ םעד טָא ביל

 .ערַאּפ ןופ ןעלניּפש ןוא ןעביוש ןעטיהראפ |
 ןירעצילג לעסיבַא טימ ןעביוש יד ןוא לעניּפש םעד ּפָא טרימש

 ךיק ןיא .ערַאּפ טימ ןערעוו טקעדאב טינ ייז ןעלעוו ,רעמיצ-דאב ןיא

 .ךילצינ ךיוא סָאד זיא

 | .רעטסנעפ ןָאט שיוװ ַא טפָא

 ע'תמא טרַאּפשראפ ןעלניּפש יד ןוא רעטסנעפ יד ןַאט שיוז ַא טּפַא

 / .ןעכאז יד טָא םורא טייברא ערעווש



== 
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 .ןעביוש עטלעקנוטרַאפ

 ,גיטכיזכרוד םיוק ןיוש ןוא טלַא ןענייז סָאװ ,רעטסנעפ ןופ ןעביוש
 קלח ןייא) דיסע קיטַאירוימ טימ ןָא טבייר .ןעכַאמ ןייר קירוצ ןעמ ןַאק
 -טַאמש רעסַאנ ַא טימ ןייא טבייר ןוא (רעסַאװ םיקלח ןהעצ וצ דיסע

 .םס ַא זיא סָאד ,ךיז טיה .גנימייוו ןיא ןעקנוטעגנייא עלעק

 -  .גרַאוװָאלג ןעשַאװ ןוא ןעצוּפ
 רעסַאו רעמירַאװ ןיא סע טשאוו ןעמ ןעוו ,גיצנאלג טרעוו זָאלג

 .ץלַאז טימ
 (סעלנ-טָאק) וַאלג ענעפילשענ

 ןיא רעדנוזַאב לעקיטש ןעדעי ןעשַאוו ןעמ ףרַאד זָאלג ענעפילשעג
 .רעדיוּפ-נניקייב לעסיב ַא טימ רעסַאװ רעמירַאװ

 ןיא זָאלג ןעפילשעג ןופ םילכ ןעשַאוו וצ זיא רעסעב ךָאנ רעבָא
 א טימ טשַאו .ףייז ליטסאק לעסיב א טימ רעסַאו רעמירַאוװ

 -ירַאוו ןיא םיוא דלַאב טקנייוש .רעדנוזאב לעקיטש ןעדעי לעטשרעב
 ,אינַאמַא לעסיבא ןעסיגניירא ףרַאד ןעמ רעכלעוו ןיא ,רעסַאװ רעמ
 .טנעווייל עניד רעדָא סנעדייז לעקיטש טלַא ןַא טימ ּפָא דלַאב טנעקירט

 ,ןעביוא טגָאזעג יו ,זָאלג ענעשאוועגסיוא סָאד ןענעקירטּפָא ץ'כָאנ
 ךייו ַא טימ ןהעגוצרעביא טוג ןעבראק ענעפילשעג יד רעביא זיא
 סָאד זיא רעסעב ךָאנ רעדָא .לעטשרעב (סרעלושזד) סרערילעוואוי
 ץכעגעז םרערילעוואוי טםימ ןעטישאב וצ טוג ןעשַאוװ ן'כָאנ זָאלג עסַאנ
 .ןעבײרּפָארַא לעטשרעב א טימ סע ןַאד ןוא (רערילעוואוי םייב טפיוק)
 | ,לָאמ עכילטע ןעכיורב ןעמ ןַאק ץכעגעז סָאד

 .ןעירשעגנ זָאלנ עלעדע ,עניד ןעצופ

 ףיוא ךיילנ טשימעגסיוא גיסע ןעסייח ןיא ןעשַאו וצ טוג זיא סָאד
 ןרעבליז ַא ןיירא רעהירפ טנעל זָאלג ןעדעי ןיא .ץלַאז טימ ךיילג
 מינ םעוװ זָאלג סָאד ןוא ץיה ךס ַא ןייא דלַאב סע טמענ ,עלעפעל
 | | .ןעגנירּפשוצ

 .םעואו-ןעמולב ענרעזעלג עטוג ןעשאוו
 ןוא ,ךעלקעטש-ןעמולב יד ןופ טלעקנומרַאפ ןערעוו םילכ יד טָא

 טפרַאװ ןוא רעסַאװ טימ ןָא ייז טליפ .ץנאלג םעד ייז ןערילראפ טּפָא
 ןהעמש טזָאל ןוא ,ץכעלָאש רעד טימ ענעמיל ךעלטפער עכילטע ןיירא
 .העש עכילטע

 .רעבליז ןעצוּפ |
 -רַאפ םיס רעבליז ערעדנַא ןוא שיט ןעצוּפ וצ טכייל רהעז זיא סע

 -םאמש טכייפ ַא טימ .(ירעסָארג) רעבליז רַאפ ןעשילאּפ ענעדייש
 רעבליז לעקימש סעדעי ּפָא םונ טכייר ןוא לעסיבַא ןַא טמענ עלעק
 םימ ּפָא טנעקירט .רעסַאװ רעמירַאװ ןיא ןיירַא ךיילג סע טפרַאוו ןוא
 רעטייווצ ַא םימ רעביא טרילַאּפ ,ךוטדנַאה רעדַא ,עטַאמש רענייר ַא
 .רעסַאװ רעסייה ןיא םיוא טקנייווש ןוא ךַאז רענעקורט
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 .רעבליז ןעזָאלרַאפ טינ

 -יא ןעשאוו-רישעג םייב עקַאט םונ זיא ךָאװ ַא לָאמ ןייא שטָאכ
 ןיא ןעקנומעגנייא עלעקטאמש ַא םימ רעבליז-שימ סָאד ןהענוצרעב
 טרָאּפשרַאפ ןעמ ןוא גידנעטש טצנַאלג רעבליז סָאד .שילַאּפ לעסיבַא
 טביילק ןעמ רעדייא ,רעבליז ןעטלעקנוטרַאפ טימ ןעסע וצ לייוורעד

 ,גימכיר ןעצוּפוצרעביא סָאד סיוא לָאמַא ךיז |

 .רעבליז רַאֿפ סקארָאב |

 טכָאקעגסױא ךָאװ ַא לָאמ ןייא טרעוו רעבליז סָאד ןעוו רעדָא

 .ןעצוּפ וצ טרָאּפשראפ ןעמ ןוא ןייר סע ךיז טלַאה סקארָאב ןיא
 .רעסַאװ טרָאװק ייווצ ףיוא סקארָאב לעפעל-סע ןייא

 .רעבליז ץטימ םונימולַא

 ַא ןיא םע טלַאה ןעמ ןעוו ,ןייר רהעז ךיוא טרעוו רעבליז-שימ
 -םונימולא ןַא טקעמש סע ןעכלעוו ןיא ,רעפַאװ רעסייה טימ ּפָאטמ
 .םונימולַא םעד ףיוא ףיורא טהעג רעבליז ןופ טייקצראווש יד .לעפעל
 .וצרעד טוג ךיוא זיא ּפָאט-םונימולַא רעטלַא ןַא

 .ןעקנעווש ן'כַאנ רעבליז שיט

 רַאּפ ַא ףיוא ןעגעלוצקעווא ןעקנייווש ן'כָאנ טוג זיא רעבליז-שיט
 רעטכייל טרעוו סע זַא ,ןייא ױזַא רעסַאװ סָאד ךיז טּפַאז ,רעכימדנַאה
 | .ןעשיוו וצ

 .ןערעישעג ענרעבליז ןעמיהראפ

 ןעמירַאװאוצנָא טוג זיא ןעלסיש ,סעזַאװ יו ,ןערישעג ענרעבליז
 טימ ןערימשרעביא לעטשרעכ טיירב ,ךייוו ַא טימ ןַאד ןוא ןעוויוא ןיא
 ןעמ טנעקרעד טנעקירטראפ טרעוו סָאד ןעוו .(קייטּפַא) ןָאידָאלָאק
 .ערעװ ץראווש ןופ רעבליז סָאד טצישאב סָאד רעבָא ,טינ ןליפַא

 רעסַאװ רעסייה ןופ .גיצומש ןעוו ,רעסַאװ עטלַאק ןיא רָאנ טשַאװ

 -ַאּפ ןהָא ןָא ןָאידָאלָאק םעד טרימש .רעטנורא ןָאידָאלָאק רעד טמוק

 | | .ךילגעמ ביוא ,ןעס

 .סרעדיוּפ ןוא רעבליז

 ןעבָאה סָאװ ,םרעדױּפ יד טימ רעבליז סָאד טינ טצוּפ לָאמ ןייק

 .םינ טצַארקוצ סע לייוו ,רעסעב זיא גניטייוו .דמאז עניד ךיז ןיא

 .רעבליז ןעגעלקעוװַא

 עכלעוו ןופ ,ןעפָאטש עשימעכ עכלעזא ָאד ןענייז ריּפַאּפ םייוו ןיא

 ,ריּפַאּפ ןירג רעדָא יולב ןיא ןייא סע טלעקיוו .ץראווש םרעוו רעבליז

 | .םייצ קיטש ַא ףיוא סע טלַאהאב רהיא ןעוו

 .סרעסעמ ןעצופ

 ,ןעטַארב ַא טדיינש ןעמ עכלעוו טימ ,סרעסעמ ענעלַאמש עגנַאל יד

 םינ ךילנהעוועג ייז טכיורבעג ןעמ לייוו ,טרעװַאשזרַאפ טּפָא ןערעוו =

 -עגנייא עלעקטַאמש ַא טימ רעביא טרימש ןעטלַאהאב ן'רַאּפ .טפָא
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 ךיוא ךילריטַאנ סָאד טעװ לעּפָאג ןעננַאל םעד .לעמיוב ןיא ןעקנומ
 | .ןעמאש טינ

 מימ ּפָא טכייל ךיז ןעבייר סרעסעמ ענעלָאמטש ,עטרעווַאשזראפ
 ןוא ןיסָארעק ןיא עלעקטַאמש ַא ןייא טצענ רעדָא .רעדיוּפ גניטייוו
 .רעווַאשז ןעט'נשקע'רַאפ ּפָארַא טמענ סָאד ;רעדױּפ ןיא ךָאנרעד

 .סרעסעמ עטסעגכב יד

 -ךיק עפרַאש וליפא ןעכאמ ןעבױהעגנַא ןעמ טָאה טייצ עטצעל יד
 .ןעצוּפ וצ טרָאּפשראפ ןעמ .טינ טרעוװַאשז סָאװ ,לָאטש ןופ סרעסעמ

 - ירעלושזד) ננורהיצ ןעצופ

 עסייוו ןָא טבייר ןעמ ןעוו ,ןייר ןוא גיצנאלג רהעז טרעוו ירעלושזד
 ןוא גנוריצ לעקיטש סָאד ןָא טבייר ןעמ ,עלעטשרעגב ךייוו א ףיוא ףייז
 םיוא ןַאד טקנייוש .אינָאמַא טימ רעסַאו ןיא סע ןעמ טשאװ ןַאד
 -ימש א טימ רעביא טבייר ןוא ּפָא טנעקירט ,רעסַאװ רעמירַאוו ןיא
 .(שמַאז) טָאלק-ימעש רעדָא סנעדייז לעק

 + .שעמ ןעצופ

 ַא טימ (קייטּפַא) דיסע קילעזקא ץנוא ןעבלַאה ַא םיוא טשימ (1
 8 ןייא טצענ רעדַָא .שעמ סָאד םעד ןיא טשַאוו ןוא רעסַאװ טנייּפ
 ןוָאמס ןעטַאר רעדָא גניטייוו ןיא ןייא סע טקנוט ןוא לעמיוב ןיא לעכיט
 .ּפָא טבייר ןוא

 רעסַאו טימ דיסע קילעזקא ךיילג ףיוא ךיילג סיוא טשימ רעדָא (2
 ,לעטשרעב ַא טימ טשַאוװ ןוא

 -רעסייה ןוא רעסַאװ ןעצנוא טכַא ןיא םולַא ץנוא ןַא טזָאלוצ רעדָא
 .טשרַאב ַא טימ סָאד טבייר טייה

 .ןערעוו ץראוװש ןופ שעמ ןעטיחרַאפ

 עלעקטאמש א טימ רעביא טהעג ,שעמ סָאד ןעגיניירּפָא ץכַאנ 4
 .ןעקורט סיוא טשיוו ןוא ןילעזאוו ןוא

 מימ ּפָא טרימש רעדָא ,(קייטּפַא) ןָאידָאלָאק טימ רעביא טהעג (2 |
 -ענּפָא עכלעוא טא .עלעטשרעב ךייו א ףיוא ,קאלעש ןערעטיש
 .רעסַאװ רעסייה ןיא ןענעל טינ ךילריטַאנ ןעמ רָאט םילכ עמרימש
 ,ןעשאו טינ ףרַאד ןעמ סָאװ ,םילכ ףיוא ןערימשנָא רָאנ ןעמ ןעק םָאד
 .וו .ז .א סעזַאוװ-ןעמולב יו

 -ּפא) קאינאמאילעס םענעפיוטשוצ טימ ּפָא ייז טרימש רעדָא (2
 -שרעב ךייוו א טימ סָאד טוט .רעסאוו לעסיבַא ןיא טרהיפוצ ,(קיימ
 ןאד ,ןעזָאלצ טרעוו קאינָאמא לאס רעד ןוא ,ילכ יד טציהוצ .לעט
 .(רָאמס טנייּפ) גניטייוו םענעקורט טימ טרילָאּפ

 .ןעטעב ענעשעמ ןעצוּפ
 ןוא גניטייוו ןיא ךָאנרעד ןוא אינַאמַא ןיא לעכיט א ןייא טצענ

 | .לענַאלפ ןעכייוו 8 טימ ּפָא טוג טבייר .רעביא טרימש
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 .זנָארב ןוא רעּפוק ןעצוּפ

 יז טשַאוו ןעמ ןעוו ,גיצנאלג ןוא ןהעש ןערעוו זנַארב ןוא רעּפוק
 יז םבייר ןאד .(קייטּפַא) דיסע קילעזקא ןעכַאוש ןעמיראוו ןיא
 .(רָאטס טנייּפ) גנימייוו ענעקורט טימ רעביא טוג

 ,ונַארב עיתמא ןעצופ

 רעדָא ,לענַאלּפ ַא טימ ּפָא טבייר ןוא לעמיוב טימ טרימשַאב (
 -ַאּפ ןוא ּפַא טקנייוש .ףייז רעסייוו ןופ סעקנעילימ ןיא סע טכָאק
 .ּפָא טריל

 יד טשיוו ןַאד ,לעטשרעב ךייוו ַא טימ ּפָא םונ רעהירפ טביוטש (2
 ןייא ןיא ןעקנומעגנייא עלעקטַאמש ַא טימ רעביא ןעכַאז ענעזנַארב
 ּפָא טוג טנעקירט .(םס) רעסַאװ םיקלח ייווצ ןוא דיסע קיטאירומ קלח
 .ליוא טיווס טימ טרילאּפ ןוא

 .ןעכַאז עטזנַארבעגּפָא ןעצופ

 ןעמ .ןעשַאװ טינ ןעמ רָאט זנָארב עטכַאמעגכָאנ עכלעזא טָא

 | .ןעשיװּפָא טכייל ןוא ןעבױטשּפָא זיולב ףרַאד

 .(רעטלַאיּפש ,קניצ) קניז ןעצופ |

 ןעקעלפ .רעסַאװ ןוא קירב:טעב טימ ןענינייר וצ םוגנ זיא קניצ
 םָאד ןעמ ףרַאד דלַאב רעבָא ,ענעמיל טימ ּפָארַא ךיז ןעמענ קניז ףיוא
 .ןענעקירטסיוא ןוא ןעשַאוװּפָא

 .ןעלַאטעמ עטעדלַאנעג ןעצופ

 ןוא ּפָא טקנייווש ,ףייז ליטסַאק ןופ סעקנעילימ טימ ּפָא טשַאװ
 | .ּפָא טנעקירט

 .ןעמַאררעדליב עטעדלָאנעג
 ַאזַא) זייס טנעמשטרַאּפ ץרָאלק טימ ּפָא ייז טרימש טייחרעיינ (41

 ןָאק ךָאנרעד .ןערעװ לעקנוט ןופ דלָאג סָאד טיהראפ סָאד .(יילק
 ןיטנעּפרעט טימ רעדָא רעסַאװ רעטלַאק טימ ןעשיװּפָא טּפָא סָאד ןעמ
 .גידנעשיוו טינ ,ןענעקירטּפָא ןעזָאל ןוא

 -רַאוו ןעסייוו טימ רעביא ןעמאר עיינ יד טהעג ןעמ ןעוו רעדָא (2
 טדַאש ייז ןוא רעסַאװ רעטלַאק טימ ןעשַאװ ךָאנרעד ייז ןעמ ןָאק ,שינ
 .טינ רָאנ סע

 .ןעמַאר עטעדלָאנעג עניצומש

 טניאּפ א םימ טשימעגסיוא גיסע טניאּפ ןעבלאה ַא טימ ייז טשַאוװ
 ןייק טינ לָאמנייק טכיורב .עלעקטַאמש ךייוו א גידנעכיורב ,רעסַאוװ
 .ּפמעט ץנאלג םעד טכַאמ סָאד .(ןעניל) טנעווייל

 ,(ירָאװיײא) ןייבנעפלע ןעצוּפ
 םינ ןערָאט ןעלּפָאג ןוא םרעסעמ ןופ ךעלטנעה ענרענייבנעפלע (4

 טשַאװ .ןעשַאוו רישעג םייב ,רעסַאוװ סייה ןיא ןערעוו טקעטשעגניירַא
 .ךעלטנעה יד ןעּפַאל ןעטכייפ ַא טימ ּפָא טשיוו ןוא לָאמש סָאד רָאנ
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 -יורב ךעלטנעה ענרענייב עכילנהעוועג יז ןעצאלּפ רעסַאװ םייה ןופ
 .םייקמאזקרעמּפיוא עגיבלעז יד ךיוא ןעכ

 ןיא ,ןיטעוװלעוו רעדָא ,טנַאװעג לעקיטש טכייפ ַא ןייא טקנוט (2 |
 .טרילָאּפ ןוא ,ןוָאמס םימויפ רעדָא רעדיױוּפ יטטוּפ

 ןערימשוצרעביא טוג זיא ןייב םעד טָא ןופ טכַאמעג ןעכַאז עלַא (3
 געט יירד א ףיוא ןעגנעלקעװַא ייז ןוא ,ןיטנעּפרעט ווָא סטיריּפס טימ
 ןיא טצענ ,טּפַאזענעמיל טימ ץלַאז סיוא טשימ רעדָא .ןוז רעד ףיוא
 ךָאנרעד ,גניטייוו ןיא ןייא סע טקנומ ןוא עלעקטַאמש ַא ןייא םעד
 .טָאלק-ימעש ןעטכייפ ַא טימ ּפָא טרילָאּפ

 רעד ןיא טפָא םחיא טלַאה ןעמ ןעוו ,םייוו ךיז טלַאה ןייבנעפלע (4
 העש רַאּפ א ןעפָא ָאנאיּפ יד ןעטלַאה וצ טונ עקַאט זיא רַאּפרעד  .ןוז
 -ַאמ םעד טָא ןעטלַאה וצ סייוו ךיוא טפלעה לָאהָאקלַא .גָאט ןעדעי
 ,לאירעט

 ןעמ ןעוו ,םייוו ךיוא ןערעוו ךעלדניײב-ָאנַאיּפ עטלעגרַאּפ יד (5
 עלעקטַאמש ַא טימ ךָאנרעד ןוא ענעמיל לעקיטש ַא טימ ייז טבייר
 .ץלַאז רעניד ןיא ןעקנוטעגנייא

 ריפ ףיוא ןעקייוואוצנייא םונ זיא ןייבנעפלע עטלעגרַאפ קרַאטש 6
 .רעסַאװ םיקלח ריפ וצ עדָאסיקַאכ קלח ַא ןיא העש גיצנַאװצ ןוא
 םייּפלָאס קלח ןייא ןיא גָאט א ףיוא ךָאנ ןייא טקייוו ןוא םיוא טקנייווש
 / ןעמצעל םעד טָא וצ טיג ךילדנע .רעפַאװ םיקלח יירד ןוא ַאדָאס ווָא
 -נוא סקעז טימ טשימעגסיוא דיסע קירָאלקָארדיײה ץנוא ןַא וצ רעסַאװ
 רענייר ןיא סיוא ןַאד טשַאו .געט יירד ַא ןהעטש טזָאל .רעסַאװ ןעצ
 | ,ּפָא טרילָאּפ ןוא טנעקירט ,רעסַאװ

 .רעמומלרעפ ןענינייר וצ

 טקנוט ,לעמיוב טימ (קייטּפַא) ןיימש םימויפ עניד םיוא טשימ
 רעדָא טנאװעג טימ טרילָאּפ .ּפָא טגינייר ןוא עלעקטַאמש ךייוו ַא ןייא
 .ןיטעוולעוו

 ןופ םייוו ןערעוו ןעלּפָאג ןוא סרעסעמ ןופ ךעלטנעה ענרענייב
 לעסיב ַא טימ דיירק ןופ ,טּפַאזענעמיל ןופ ,םולָא ןופ ,ןיטנעּפרעט
 .ּפָא טנעקירט ןוא ּפָא ןַאד טשַאו .ןענעקירטּפָא טזָאל .אינָאמַא

 .ךעלצעט עטריקַאיל ןעצוּפ
 -ריקאיל ןעשיזענַאּפאי ןופ טכַאמעג ,ןעכאז ערעדנַא ןוא ךעלצעט

 .רעדָא רעסַאװ ןעסייה ןיא ןעשַאװ טינ ןעמ רָאט ,עשַאמדץיּפַאּפ ןעט
 -נייא לענַאלּפ ןעכייוו א רעדָא םָאװש ַא טימ ייז טשַאװ .עדָאס טימ
 רעסַאװ ןיא רעדָא ,רעסַאװ-ףייז-ליטסַאק רעדַא ,ירָאװיײא ןיא טקייוװעג
 לעסיבא טימ טישַאב ןוא ּפָא טנעקירט .ףייז רעסייוו רע'רשכ ַא טימ
 -ימעש ןעכייוו א רעדָא ןעּפַאל ןעכייוו ַא טימ סָאד טרילָאּפ ןוא לחעמ
 | .(שמאז) טָאלק

 - .ףאז עסייה ןייק ןעלעטש טינ ןעמ רָאט ךעלצעט עטריקַאיל ףיוא
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 .םענַאלראפ ןעצופ

 טימ ןערעוו וצ טקעדאב ןעבױהעגנָא ןעבָאה סענָאלדָאּפ טניז |
 .ןייר ייז ןעטלַאה וצ טכייל ןערָאװעג זיא ,סקַאו ןוא קַאלעש ,בראפ
 קרַאמש םינ טםהעטש ץומש רעד .ןעשאוו ייז ףרַאד ןעמ ןעוו ןעטלעז
 ףרַאד ןעמ .גישטילג ןוא טרַאה ןענייז סעגָאלדָאּפ עגיזָאד יד לייוו ,וצ
 -ץּפס יד ןֿארַאפ ןענייז וצרעד ןוא ,ביוטש םעד ןעמענּפָארַא טפָא זיולב
 -נייא טכייל ךיז ןענָאק עכלעוו ,(םּפאמ ליוא) טשרעב-ענָאלדַאּפ עלעיצ
 וצ טוג זיא וצרעד .לעבעמ ןרעטנוא ןעמוקוצרעטנורא םוא ,ןעגיוב
 ,שינרַאװ לייוו ,טכעלש זיא םיזעב ןעטרַאה ַא טימ ןערעק זַא ,ןעקנעדעג
 טכייל םיזעב ַאזַא ןופ ןערעוו עגָאלדָאּפ רעד ףיוא סקַאו רעדָא קאלעש
 ןעמלַאה ןוא ביוטש טימ ןָא ךעלעטלעּפש יד ךיז ןעמענ ןַאד .טצארקוצ

 רָאנ עגָאלדָאּפ ַאזַא ןעצופ וצ טוג זיא םורַאד .רעווש ןיוש זיא ןייר
 -לעז רעד ןיא טצוּפ ןוא טרעק יז .,(ּפאמ ליוא) טשרַאב-לױא רעד טימ
 ּפָא שיו ַא סעגָאלדָאּפ יד ןעמ טיג ןעגרָאמהירּפ ןעדעי .םייצ רעגיב
 .גיצנאלג גידנעהעזסיוא גידנעטש ,ייווצ ,סנייא ןייר ןערעוו ייז ןוא

 .ןעלקניוו יד ןעצופ
 ןעשַאוװסיױא טּפָא ןעמ ףרַאד סעגָאלדָאּפ יד םורא ןעלקניוו יד רָאנ |

 .ץומש םענעבילקעגנָא םעד ןעצַארקסױרַא ךַאז רעגיציּפש ַא טימ ןוא

 .סָאד טוט ןוא לעבעמ ערעווש סָאד קעװַא טקור

 .(סעילכַאק) םלעייט ןעצוּפ |
 װָא טיריּפס טימ ןעצופ וצ טםוג זיא סעילכַאק ןופ עגַאלדָאּפ ַא

 -לַאק טימ ּפָא דלַאב טקנייוש .ןעקעלפ עלא סױרַא טמענ סָאד .טלָאס

 .רעסַאװ רעט
 .(עקנַאעלק) טָאלק-ליוא ןעצוּפ

 .ףייז עלעג ןייק ןעגיוא יד ןיא ןהעזנָא טינ רָאמ טָאלקילױא ןַא
 ,סײלַאקלַא ערעדנַא ןוא שַאטָאּפ ,עדָאס ןַארַאפ זיא ףייז רעלעג רעד ןיא
 עכלעוו ןופ ,ןיילַא ברַאפ-ליוא יד ןוא ןערילָאק יד ףיוא ןעסערפ עכלעוו
 טימ רעדַא ףייז ליטסַאק טימ טשַאו .טכַאמענ טרעוו טָאלק-ליױא
 טהעג ןוא רעסַאװ רענייר טימ ּפָא טקנייווש .ףייז רעסייוו רערעדנַא
 | .ךלימ ןיא ןעקנוטעגנייא עטַאמש ַא טימ רעביא

 .ענָאלראּפ עטסקעוועג יד םינ טשַאװ

 .רעסַאװ טימ ןעשַאװ וצ טונ םינ זיא סעגָאלדאּפ עטסקעוועג

 (לעטנעה רעגנַאל ַא טימ) טשראב:עגָאלדאּפ רעכייוו ַא טימ סיוא טרעק
 לָאז .ןיטנעּפרעט ןיא ןעקנוטעגנייא עטַאמש ַא טימ רעביא טבייר ןוא
 .םנעהָאנ ןייז טםינ רעייפ ןייק

 .גישטילנ םינ רעבָא גיצנַאלג

 רעכיא סע טהעג טָאלק-לױא רעדָא םוילָאניל ַא ןעגיניירּפָא ץכָא
 סע .ןענעקירטּפָא םזָאל ןוא (רעסַאוװ-יילק) רעסַאוו-וילנ לעמייה טימ
 .גישטילנ טינ זיא רֶעבָא ,טצנַאלג
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 .ןערעק םוצ טשראגב עטיירגב ַא

 ,םיזעכ ןעטרַאה ןייק טינ ךיוא טביל עגָאלדַאּפ עטשינרַאװעג ַא
 ץכלעוו ,טשראב-רָאה רעטיירב רעכייוו ַא טימ ןערעק וצ םוג זיא סע
 .ןעקעטש ַא ןיא טקעטשעגניירא טמוק

 .סקאוו רַאֿפ טשראב

 עטסקעוועג ןערילַאּפ וצ ףיוא טשרעב ערעווש ןַאראּפ ןענייז סע
 ןעטלַאה ןעק סָאד רעבָא ,רעייט לעסיבַא טסָאק סָאד .סענַאלדאּפ
 ,סרָאטס-טנעמטרַאּפעד עסיורג יד ןיא ןָא ךיז טנערפ .טייקגיבייא ןַא

 .טשרַאב רָאטעידער
 ביומש םעד ןענינייר וצ ףיוא טשרעב עגנַאל ןַארַאפ ןענייז סע

 .רָאמטעידער םיטס םעד ןופ םּפייּפ יד ןעשיווצ

 .טכעלש טשרַאב ןערעדעפ
 ןוא ץַאלּפ ןייא ןופ ביומש םעד ּפָא ןעגינייר טשרעב-ןערעדעּפ יד

 ,שינעיניח טינ ןענייז ייז .ןערעדנא ןא ףיוא םהיא ןעפרַאװ

 .טשרעב רעמעדעפ

 לעבעמ רַאפ טוג רהעז ןענייז טשרעב-רעמעדעפ עטלױאַאב יד
 יד ןעשיווצ ןיירַא ןעהעג ןוא לָאמש ןוא גיכעלייק ,גנַאל ןענייז ייז
 .ןעלקניוו עלַא ןיא ןוא ךעלקנייב יד ןופ ךעלדניּפש

 .(רערעק םעילוק) רעפיווס טעּפרַאק ַא

 ןערעק גָאט ןעדעי ףיוא ךילצינ זיא רעּפיױװס-רעּפרַאק רעטונג ַא
 'גינעווניא ץרַאפ .ביוטש ןעטשרעביוא םעד ּפָארַא רָאנ טמענ סָאד
 טרָאּפשראפ ,רענילק םויקעוו ןעשירטקעלע ןַא ןעמ ףרַאד ביוטש ןעטס
 ןיא ןעּפאלק ןוא ןעלסיירמ ייז ןוא סעמעילוק יד ןעביוהוצפיוא ןעמ
 .ןעסיורד

 .ֿפַאמ טָאלק-ליוא

 -עגנייא רעסַאװ ןיא יד ואוו ,רעמע ןַא טימ טמוק סָאװ ,ּפאמ יד
 טונ רהעז זיא ,ןעקורמ טעמכ טשטעווקגסיוא טרעוו ּפאמ עטקנוט
 .ןעגיוב וצ ךיז טרָאּפשראפ ןעמ .טָאלקליוא ןַא ןעשַאוו םוצ

 .ןעפ-טסָאד טנעישיפע יד

 ןעֿמ .טוג רהעז ןענייז ךעלטנעה עגנַאל יד טימ סנעּפ-טסָאד יד
 ןיא ןעניוב ךיז ןוא ןעגנוגעװַאב עטסיזמוא ןייק ןעכַאמ טינ םףרַאד
 .(רָאמס-טנעמטראּפעד) ןעיירד

 .ּפַאמ ליוא יד
 ַא ןיא לָאמ ןייא ןעמ ףראד ענַאלדאּפ רעד רַאפ ּפַאמ ַא ןעלײאנָא

 סענָאלדאּפ יד טכַאמ לייא ליפוצ .ןעקורמ ןייז טינ לָאז יז יבַא ,עלייוו
 .ץרַאװש ןוא טעפ
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 .ּפַאמ-ליוא יד ןעשַאו

 טימ רעסַאװ רעפייח ןיא םיוא ןייר ךיז טשַאוװ ּפַאמ-ליוא רָאלּפ יד
 .אינָאמַא טימ ןעמאזצ רעדױּפ-שַאוװ

 .טשרַאב-רָאה ַא ןייר ןעטלַאה

 םיױא ּפאלק ןעטוג ַא טשראב יד טיג ,ּפָאק םעד ןענינייר ן'כָאנ
 יו ביוטש ליפ ױזַא ןעלַאפסיורא לָאז סע זַא ,רעטנורא רָאה יד טימ
 ןַאד .ךוטדנאה ןעבָארג א םימ רָאה יד רעביא שיוו ַא טיִג .ךילגעמ
 לעפעל-סע ןַא וצ טיג ןוא רעסַאװ רעטלַאק טימ לעסיש ַא ןַא טסיג
 - רעד ןופ רָאה יד זיולב ןייא טקנומ ,רעסַאװ טניאּפ ןעדעי וצ ַאינָאמַא
 ןיחַא טבייר טנעה יד טימ ןוא ,ץלָאה סָאד גידנעצעננייא טינ ,טשרַאב
 -רעב .רעסאו רעטלאק רענייר ןיא סיוא ןַאד טקנייווש .קירוצ ןוא
 -וצסיורא טפלעה (לעמשרעב-םיזעב) םורב-קסיוו רענייר ַא טימ ןעטש
 רעדָא טשראב יד גידנעגנעהפיוא ,סע טנעקירמ .ץומש םעד ןעמענ
 .םפול רעד ףיוא טנעקירטמ .ּפָארַא רָאה יד טימ סע גידנעגעלקעוַא

 -וצנייא יז טשרַאב יד ןעלסיירטסיוא ץ'כָאנ זיא לעטימ רעדנַא ןא
 ןוא ןעשאווסיוא טוג יז ןַאד ןוא סקַארָאב טימ רעסַאװ ןיא ןעקנוט
 .ןעביוא טגָאזעג יו ,ןעקנייוושסיוא

 .ֿפָאק ץרַאֿפ טשרַאב יד

 םהיא ןוא ּפָאק ןופ ףָארדנעד רעדָא ביוטש םעד ןעטשרעבּפָארַא
 םעדעי ףרַאד ןעמ .טינ ןַאלּפ ןייק זיא ןעגנערבפיורא קירוצ דלַאב
 זיא סע .ךוטדנַאה םענייר ַא ףיוא טשרַאב יד ּפָא שיוו א ןעבעג לָאמ
 ןוא טשראב רעד ךרוד לעמעק א טימ ןהענוצרעביא טפָא םוג ךיוא

 .ןָא טרָאד ךיז ןעביילק סָאװ ,ךעלערעה עצרוק יד ןעמענסיורא

 .רָאה יד ןעטשרעב

 ,רָאה יד ןעטלַאח ןייר טימ ןעבעגוצּפָא ךיז ןעביל סָאװ ,ןעשנעמ
 טכַאמ ןעמ ןעוו ןעמ טגירק טַאטלוזער ןעטסעב םעד זַא ,ןעסיוו ןעגעמ

 .טשראב רעד טימ ןעמ טשרעב טרָאד ןופ ןוא טנורש םעיינ ַא לָאמ עלַא

 טייקכילגעמ 8 טיג ןוא ּפָאק ץרעביא לַארעביא רָאה יד טמענוצ סָאד

 עלַא ןופ (סעקסיל) ףָארדנעד םעד ןוא ביוטש םֶעד ןעטשרעבוצסױרַא |

 .רעצעלּפ



 8 - / -  לעבעמ יב

 ,10 לעטיּפַאק

 לעבעמ ם'ייב
 -עג ; 878 .ז ,לעבעמ ענרעדעל ; 874 .ז ,ָאנַאיּפ ; 878 .ז ,ןערילָאּפ ןוא ןעשַאװ
 ; 878 .ז ,לעבעמ עטעבעג ; 977 .ז ,לעבעמ ענעיורטש ;876 .ז .קעבעמ עטבראפ

 | .8/8 .ן ,םעשילאּפ ?עבעמ עשימייה

 לעבעמ ןעשַאװ
 ,ץלַאה ערעדנַא עדעי יוו דארג ,ןייא טנעקורט לעבעמ ענרעצלָאה

 ןעזָאל טינ סָאד םוא ,ןעשַאװ וצ סע טייצ וצ טייצ ןופ טוג זיא םורַאד
 -ייר רַאפ .ןעטלַאּפש ןעגירק ןעזָאל טינ ןוא ןענעקורטסיוא קרַאטש
 -עג ןעמ ףראד ָאד .ךאז עטונ א ךיוא ןעשַאװ סָאד זיא ןעגעוו טייקנינ
 עטלאק .לעבעמ ענרעצליה םוש ןייק רַאפ טוג טינ זיא ףייז זַא ,ןעקנעד
 .ץומש םעד בָארַא טםוג טמחענ רעסַאװ עמירַאװ ,ענייר םתס רעדָא ,עעט
 ךלַאב טנעקורט ןוא סייווכעלקיטש רָאנ םַאװש רעסיורג ַא טימ טשַאו
 רעכייו 8 ױזַא רעדָא ,סנעדייז עכייו טימ בָא טרילאּפ ןַאד .בָא
 .עטַאמש

 לעבעמ ןערילאּפ
 -עגבָא ןוא ןעשאװענבָא םוג ןיוש זיא לעבעמ סָאד יו ,םעד ךָאנ

 דעיסניל ןייז ןעק עכלעוו ,שילאּפ טימ ןערילאּפ סע ןעמ ןָאק ,טנעקורט
 רעדָא ,גיסע ,טנימרעּפעּפ וװָא סנעסע ,ןיטנעּפרעט ,ןיסָארעק רעדָא ,ליוא
 ןעביוא יד ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןענייז עכלעוו ,סעשילַאּפ עטפיוקעג יד
 ,עלעקטאמש א טימ שילאּפ םעד ןָא טרימש .ןעכַאז עטנעכערעגסיוא
 טוג טָאלק-ימעש רעטכייפ ,רעכייוו א טימ טרילאּפ ןוא ּפָא טנעקורט
 ,ךילגעמ טייוו יוז ,טשיוו .רעסַאװ רעמירַאװ רענייר ןופ טהערדעגסיוא
 | .נערעּפאּפ טינ ,ץלָאה ם'נופ ךעלקיסַאּפ יד טימ

 לעבעמ טצינשענ ןעניניירטיוא
 -יא סָאד טכייר ךילדנע .רעביא סָאד טהעג ,סטעשילאּפ לעבעמ יד ןופ םענייא ןיא ןעקנוטעגנייא טשראב רעכייוו ַא טימ ןַאד ,ביוטש םעד סױרַא רעחירפ טמהענ טשראב רעפיימש קרַאטש טינ ַא טימ
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 םביוה סָאד זיב ,טשראב רעפייטש קרַאטש טינ ,רענעקורט ַא טימ רעב
 .ךיש טצוּפ ןעמ יוװ ,טצוּפ .ןעצנַאלג ןַא

 לעבעמ ינאנאהאמ ןערילאּפ

 ףערעוװו טרילאּפ ןוא טגיניירעג טפָא זומ לעבעמ טרָאס רעד טָא
 .ביוטש םעד ןעמהענוצבָארַא םונ רעהירפ זיא לעטשרעב ךייוו ַא טימ
 -ַאו רעטלַאק ןיא ןעקנוטעגנייא לענַאלּפ 8 םימ םייווכעלקיטש טשאוו
 -נייא םוג ,לענַאלפ םענעקורט ןעכייוו ַא טימ בָא סע טנעקורמ ןוא רעס
 .ןעצנַאלג טמהענ סע זיב ,גידנעבייר

 לעבעמ ןערילאפ ןוא ןענינייר

 -בָא ,ןיסָארעק לעסיבַא ןוא רעסַאװ טימ ןָאט ךיוא ןעמ ןעק סָאד
 סע ןעכלעוו ףיוא ,לענַאלפ ןעכייוו א טימ ןעבײרבָא ןַאד ןוא ןענעקורט
 .ןיסָארעק ןעּפָארט עכילמע טעּפאקעגפיורַא זיא

 | ןיטנעפרעט טימ ןערילאּפ | |
 טַאנָאמ ןעדעי סע טשיוװ ןעמ ןעוו ,ץנַאלג ןעטוג ַא טגירק לעבעמ

 ןעמ .ןיטנעּפרעט םענייר ןיא ןעקנומעגנייא לעכיט ןעכייוו א טימ ּפָא
 .ןעּפאל םענעקורט ןעכייוו א טימ ןערילאּפ ןַאד ןוא ןעשיװבָא טוג ףרַאד

 .ןעטנעמורמסניא עשילַאקיזומ ןענינייר

 זומ ןעמ ןוא ,סיוא ןענעקורט ןילָאדנעמ רעדָא ,לעדעיפ ,עראטינ ַא
 ליוא דעיסניל ,רעסַאװ :טּפעצער םעד טָא טימ ןערימשרעביא טפָא יז
 ,םוג סע טגָאלשוצ .ךיילג ףיוא ךיילנ םיקלח יירד עלַא ,ןיטנעּפרעט ןוא
 ,עלעקטַאמש ןעלענַאלּפ ךייוו ַא ןייא םצענ .שַאלפ ַא ןיא סע טלַאה
 טימ טרילאּפ ןוא ּפָא דלַאב טנעקורט ,טנעמורטסניא םעד רעביא טשיוו
 .סנעדייז רעדָא ,לענַאלפ ,טָאלק-ימעש ןעטכייפ א

 | | .ָאנאיפ א ןערילַאּפ
 א ףיױא ץנַאלג םענייפ םעד ןעטלַאה וצ יו ,לעטימ עטסעב סָאד

 -רעקיטש ןעשַאוו טפָא סָאד זיא ,לעבעמ עטונ ערעדנַא רעדַא ,ָאנַאיּפ
 ןוא (רעדיױּפ רעדָא ,ףייז ןהָא) רעסַאװ רעמירַאו רענייר טימ סייוו
 ,סנעדייז רעדָא ,לענַאלּפ עכייוו טימ ןעשילַאּפבָא ןוא ןענעקורטכָא דלַאב

 .ךעלדנייבאנאיּפ עמלעגרַאפ

 ,טלעגרַאפ ןענייז ָאנַאיּפ רעד ןופ ךעלעדנייב ענענייבנעפלע יד ןעוו
 ,לָאהָאקלַא ןיא רעדָא ,ןָאלָאק-עדיַא ןיא עטַאװ לעקיטש 8 ןייא טצענ

 ,(רָאטס טנייּפ) גניטייוו עטּפיזעגרעביא ןיא ןַאד סָאד גידנעקנוטנייא

 .דייז לעקיטש א טימ טרילאּפ ןוא רעדנוזאב לעדנייב ןעדעי בָא טשיו

 .ָאנאיּפ א ןעטיהוצּפָא יו |
 רעביא .טנַאװ רערעסיוא ןַא ןעבענ ןהעטש טינ רָאט ַאנַאיּפ ַא

 ןעוו ,לעג ןערעוו דעלדנייב עסייוו יד .טלעק רעדָא ,טייקטכייפ רעד

 ןהעז ייז ןעלָאז גָאט ןיא העש רַאּפ ַא .טקעדרַאפ גידנעטש ןענייז יז

 לעקיטש א טימ ןעשַאװאוצּפָא םוג ייז זיא ךָאוו ַא לָאמ ןייא .ןייש יד
 ףרַאד רהָאי ןיא לָאמ ייווצ ַא .לָאהָאקלַא ןיא ןעקנוטעגנייא עטַאוװ
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 -סגינייומֿא גָאט ןעדעי רהיא ףיוא ןעליּפש ןוא ,ןענויטנָא אנאיּפ יד ןעמ
 | | .ןעטונימ עכילטע ןעט

 .אנאיפ רעד ראפ ננַאהרָאפ א

  רעקיטש ייווצ טימ ָאנַאיּפ יד ןענָאלשוצמורַא טוג רהעז זיא סע
 טנעמורטסניא םעד טיהרַאפ סָאד .גנַאהרָאפ א יוו ןעטנוא ןופ הרוחס
 םעד עקַאט ןעמ ןעק ,רעמיצ סָאד טנינייר ןעמ ןעוו ןוא .ביוטש ןופ
 יד .ביױטש ם'נופ ַאנַאיּפ יד ןעקעדרַאפ ןוא ןעהיצרעבירַא גנַאהרָאפ
 ןייק ןעגנערב ןוא טייק'סואימ א ןענייז ןעקעדוצ ענרעבָאר עגידנעטש
 .םינ ןעצונ

 .לעבעמ ףיוא פאלק ַא

 ךיז טקַאה ץלָאה סָאד ןוא ּפַאלק ַא טגירק לעבעמ קיטש ַא ןעוו
 -פױרַא ,ןעטכיררַאפ סָאד ןעמ ןָאק ,ןעכָארבוצ טינ זיא סע רעבָא ,ןייא/
 -ַאו רעסייה קרַאטש ןיא ןעקנוטעגנייא עטַאמש ַא םעד ףיוא גידנעגעל
 -םיוא טינ לָאז יז זא ,ןעזייא סייה ַא טלַאה עטַאמש רעד רעביא .רעס
 ץרַאּפ רעד טָא ןופ .ערַאּפ ןעזָאלסױרַא לָאז יז ,מרעקרַאפ ,ןוא ןעלהיק
 ץיה רעד ןופ קעלפ ןעסייוו םעד .ףיוא קירוצ ץלָאה סָאד ךיז טביוה
 .ןעקעלפ עסייוו רַאפ ןעלטימ יד ןופ םענייא טימ סױרַא ךָאנרעד טמהענ

 .לעבעמ ףיוא ץירק ַא
 לעסיבַא טזָאלוצ רעדָא .טוג זיא ןיסָארעק טימ עלעקטַאמש ַא

 ןייז םע לָאז .ןיטנעּפרעט לעסיבַא טימ סיוא טשימ ןוא טקַאוװ-ןענעיב
 ךַאנרעד ןוא עלעקטַאמש ךייוו ַא טימ טרימשַאב .ּפָאריס יו רעטיש
 םימ רעביא סָאד טבייר ,ץירק א טנירק לעבעמ טוג ןעוו .בָא טשילַאּפ
 .טפָא טפלעה סָאד .(םונ ליזַארב) טאנ-ליסארב לעקיטש א

 ,לעבעמ ענרעדעל
 ןעוו ,רעגנעל טרעיודעג ןוא רענהעש ךיז טלַאה לעבעמ ענרעדעל

 ,(ליוא-ןעציר) לױא-רָאטסעק לעסיבַא םימ רעביא רעדעל יד טשיוו ןעמ
 בא טוג טשילַאּפ ןוא ןעביילב טינ לָאז סטעפ ןייק זַא ,םיוא טוג טשיוװ
 ,עלעקטאמש םענעלענַאלּפ ַא טימ

 .לעבעמ ענרעדעל עטוָאלרַאפ
 ןוא רעסַאוו רעמירַאו טימ בָא םוג ךיז טגינייר לעבעמ ענרעדעל

 ןופ לעסייוו סָאד טמהענ ןַאד ,בָא טוג טנעקורט .םַאװש ַא ףיוא גיסע
 טגָאלשוצ ,ןיטנעפרעט עלעפעל-עעט א טימ םיוא סע טשימ ןוא ייא ןַא
 ןוא רעדעל רעד רעביא טהעג עלעקטאמש ךייוו ַא טימ ןוא ,טוג סעי

 .לעיפ וצ ןָא טינ טמחענ .לענאלפ ַא טימ סע טשילַאּפ

 לעבעמ ענרעדעל ןעײנַאב
 רעמירַאװ ןיא ןעקנוטעגנייא םַאװש ַא טימ טוג טשַאו רעהירפ

 ןיא ןעקנומעגנייא עטַאמש א טימ םיוא טוג טבייר רעדָא ,רעסַאוװ
 8 טימ רעביא טשיװ ןַאד .לעפיבַא ןענעקורטבָא טזָאל ןוא ,ךלימ
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 .ייא ןא ןופ ךעלסייוו ענעגָאלשוצ טונ ןיא ןעקנומעגנייא לעטשרעב
 י .בָא טבייר ןוא בָא טנעקורמ

 -אּפ ןוא ןענעקורטרַאפ טזָאל ,עקנַאמעמס טימ בָא טשיוו רעדָא
 .עטַאמש רעכייוו ַא םימ בָא טריל

 .רעדעל עצראווש ןעײנַאב

 לעסייוו סָאד ןוא רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג יד ןעמַאזוצ טוג טגָאלש
 לעפעלדעעמ א ןוא לָאהָאקלא לעפעל-סע ןא וצ טיג ןוא ייא ןייא ןופ
 ,(רָאמס טנייּפ) קעלב ירָאװייא םימ טכידעג םיוא סָאד טשימ .רעקוצ
 וצ םוג ןענייז ןעלטימ יד .בָא טרילאּפ ןוא בָא טנעקורמ ,טרימשַאב
 .ןעכַאז ענרעדעל ערעדנַא ךס א וצ ןוא ןעסַאּפ ענרעדעל וצ ,ךעלצנער

 .לעבעמ עטלעמענע ןעײנַאב

 עטברַאּפעג יד יו ,ױזַא דארנ ןעמ טעײנַאב לעבעמ עטלעמענע
 ברַאפ ןופ טכַאמעג טרעוו (עילַאמא) לעמענע יו ױזַא רָאנ .לעבעמ
 ןוא ברַאפ עכילנהעוועג יוו ,גיטכיזכרוד רהעמ יז זיא ,שינראוו טימ
 וצ םוא ,םורַאד .ןעטייקלעקנוט יד וצ טכייל ױזַא טינ םורַאד טקעד
 ייווצ ןעביג לעמענע ץרעטנוא ןעמ זומ ,טייברַא לעקיטש טוג א ןעכַאמ
 יא סָאװ ,ברַאפ רעד טימ לָאמ ייווצ ןהעגרעביא) טנייּפ טעלפ סמיוק
 רעדנוזַאב עדעי זומ טעלפ סטיוק עדייב יד .(ןיטנעּפרעט טימ טשימעג
 .לעטשרעב ךייוו א טימ לעמענע םעד טרימש .ןענעקירטסיוא טוג

 .לעבעמ עטלעמענע

 ןעשַאװ טינ ןעמ רָאט (עילַאמַא טימ טקעדַאב) לעבעמ עטלעמענע
 א ןיא טקניט ,ג נ י ט י י וו רָאטסיטנייּפ ןיא טפיוק .ףייז טימ

 בָא טשיװ ןַאד .לעבעמ סָאד בָא טשיוו ןוא עקטַאמש עטכייפ עסייוו

 -ורט ,רעסַאװ ןעטלַאק ןיא ןעקנוטעגנייא לענַאלפ ַא טימ דיירק סָאד

 "ימש טגינייר .סנעדייז ןעטלַא לעקיטש ַא טימ טרילאּפ ןוא .ּפָא טנעק

 .לָאמַא ףיוא לעבעמ קיטש עצנַאג סָאד טינ ,םייוורעק

 .ןעטעב עטלעמענע ןעיײנַאב

 לָאז ןעזייא סָאד זַא ,ריּפַאּפזָאלג טימ םורַא םונ רעהירפ טבייר

 .רָאּפ א טימ רעהירפ טרימש טציא .בָא טוג טביוטש ןוא טאלג ןערעוו

 לעמענע גינעוו ןָא טמהענ .לעמענע ץטימ וצ טקעד ןוא טעלפ סטיוק

 ,לעטשרעב ן'פיוא
 .לעבעמ עטבראפעג ןעיײנַאב |

 רעד רעביא ריּפַאּפזָאלג טימ רעביא טבייר ,ךילנעמ רָאנ לעיפ יו

 ברַאפ יד ואוו ,טרָאד טּפױהרעביא ,לעבעמ קיטש ן'פיוא ברַאפ רעטלַא

 טליפ ןוא ברַאּפ לעסיבַא ןיא טיק לעסיבַא טזָאלוצ .ןעגנורּפשעגבַא זיא

 יטופ ַא טימ בָא טוג ייז טעלג ןוא ,ךעלעכעל ןוא ךעלקיטלעּפש יד ןָא

 בוא ןוא ,ליוא רעדָא ברַאפ לעמשרעב ַא טימ בָא טעלג .לערעסעמ

 לעבעמ לעקיטש סָאד טהעג ,טײברַא לעקיטש םוג ַא ןעבָאה טליוו רהיא

 טימ טכַאמעג ברַאפ) טנייּפ טייוו טעלפ םיוק ַא טימ רעביא רעהירפ
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 טזָאל .ןעטייקלעקנומ עלַא רעביא טקעד סָאד .(ליוא טינ ,ןיטנעּפרעמ
 .ברַאפ-לױא רעטשניוועג רעד טימ בָא טרימש ןוא געט רַאּפ ַא ןענעקורט

 .לעמענע רעדָא ,ברַאפ ןופ ןערילָאק
 ןעלעטשנעדירפוצ ןעברַאפ עטפיוקעג עגיטרַאפ יד ןענַאק ןעטלעז

 רעדָא ,לעקנוט וצ לעפיבַא רעדָא רעמיא ןענייז ייז .קַאמשעג ןעדעי
 ןילַא ייז טשימ ןוא ןעברַאפ עסייוו םוראד טפיוק .לעה וצ לעסיבַא
 ;קעלביּפמעל עלעדנאק ןיילק ַא טפיוק ,ברַאֿפ עיורג רהיא טליוו .סיוא
 טפיוק ןעט ףיוא ; יולב ןעשארפ ןָאק ַא טפיוק ןערילָאק עיולב ףיוא
 טנרױב טפיוק ינאנאהאמ רעדָא ןױרב לעקנוט ףיױא ;רקוא ָאלעי
 עלעדנעּפש ןיילק א ףיוא :םיוא ייז ןעמ טשימ ױזַא טָא ןוא .רעבמָא
 זָאלג ַא ןיא םיוא טוג םע טשימ ןוא ןערילָאק יד ןופ לעסיבַא טמהענ

 רעד ןיא ןיירַא גימכיזרָאפ טסיג סָאד טא .ברַאפ רעסייוו לעסיבַא טימ
 ןעמשניוועג םעד טגירק ןעמ זיב ,ברַאּפ רעסייוו רעטשימוצ טונ ןַאק
 .לעטערב א ףיוא רעהירפ טריבורּפ .רילָאק

 .ברַאפ ליוא עסייוו ןעגיניירבָא
 םוג םוא .ךיוא ברַאפ יד רעבָא ץומש םעד בָארַא טמענ הףייז 4

 ,ןערילָאק עטַאקילעד ערעדנַא ןוא ברַאפ-לױא עסייוו ןעגיניײרוצבָא
 טקניט ןוא רעסַאוװ עמירַאװ ןיא לענאלפ לעקיטש ַא םיוא טהערד

 -גניטנייּפ) גנימייוו ןיא רעדָא (קייטּפַא) טריוא סרעלופ ןיא ןייא סע
 טשַאװ ןוא ןהעטש לעטיבַא טזָאל .טכייל ץנַאג ןייא טבייר ןוא (רָאטס
 .רעסַאװ רענייר טימ בָא

 -ייוו ןיא ךָאנרעד ןוא ךלימ ןיא עלעקטַאמש א ןייא טקניט רעדָא (2
 .ןענעקורמרַאפ טזָאל ןוא בָא טשיוװ- .טריוא סרעלופ רעדָא גניט

 רעקרַאמש ןיא עלעקטאמש ךייוו ַא ןעצענוצנייא טוג ךיוא זיא'ס (2

 ,םריוא סרעלופ רעדָא גניטייוו טימ טכייל ןעבייר ןוא עעט רעטלַאק

 ןוא רעסַאװ ןולַאג ַא ןיא ןעיילק טנופ ַא ךרוד טכָאק רעדָא (4
 ןוא טוג רהעז טגינייר סָאד .ןעברַאפ עטסטַאקילעד יד טימרעד טשַאוו
 ,.בראפ רעד טינ טדאש

 .לעבעמ ענעיורטש ןענינייר
 ןעזָאלבסױא טוג (סוָאלעב) רעזָאלב ַא טימ ןעמ ףרַאד םנעטשרע

 .וצרעד טוג זיא עּפמָאּפלעקיסײב ַא .ןעלקניוו עלַא ןופ ביוטש םעד
 רעסַאװ ןולַאג א ןוא ףייז עסייוו עטוג לעקיטש בלַאה א טזָאלוצ טציא
 יורמש יד טיהרַאפ סָאד .ץלאז זָאלנ עבלַאה 8 ןיירא ןיחַא טיש ןוא
 -יורב ,ןעטייז עלַא ןופ טשרַאב רענייר ַא םימ טשַאװ .לעג ןערעוו ןופ
 םימ טקנעווש ןוא ןעסיורד ןיא טיײברַא יד טוט .רעסַאװ גונעג גידנעכ
 ,ןעםיורד ןיא ןענעקורט לעבעמ סָאד טלעטש .רעפַאװ רעטלַאק ךס 8
 | .ףיימש קירוצ ןוא ןייר טרעוו סע .ןוז רעד ןיא
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 .לעבעמ ענעיורטש עטלעגרַאפ ןעכיילב וצ

 ךָאנ טיג רעסַאװ ץלַאז ןוא ףייז ןעטנַאמרעד סָאװ-רָאנ םעד טָא וצ
 לענש טשאוו .(םייל ווָא דיירָאלק) רעדיױּפ גנישטעילב ןעצנוא ייווצ וצ
 .רעלענש ךָאנ טקנעווש ןוא

 .ךעלקנעב ףיוא יורטש ענעגיוצעגסיוא

 ןיא ןעקנומעגנייא טשרַאב ַא טימ ןעטמייז עדייב ןופ ייז טשַאװ
 בא טקנעװש  .סקַארָאב לעסיבַא ןוא ףייז רעסייוו טימ רעסַאװ עסייה
 רעד ףױא קעװַא טלעטש ןוא םיוא טוג טשיוװ ,רעסַאװ רעטלַאק טימ
 ,ױזַא ךיוא ןעמ טשאוו עלעגעוו-רעדניק ַא .ןוז

 .לעבעמ עטצַארקענבַא ןעײנַאב

 םייב יווװ דארג טםײברַא יד טוט ,טשינרַאװעג זיא לעבעמ סָאד ןעוו
 | | .(17 לעטיּפַאק) סעגָאלדָאּפ עטשינרַאװעג ןעיינַאב

 .(לעבעמ עטעבעג) לעבעמ עטרעטסלַאּפבָא ןענינייר

 ןעמ עכלעוו טימ ,םיקלח עכלעזַא טָאה רענעילק םואויקעוו רעד
 ןעדעי ןופרעד סױרַא טסייר ןעמ ןוא לעבעמ ץרעביא רעביא טהעג
 ןעננערבוצסיורַא לעכעמ סָאד טונ זיא ,םעד ןהָא רעבָא .ביוטש לעציּפ
 סָאד ,ןילָאזעג ךס ַא ןיא ןעקנוטעננייא ,טשרַאב ַא טימ ןוא ןעסיורד ןיא
 ןילָאזעג רעד .ךעלריטַאנ ,ןעביוטשסיוא ן'כָאנ .,ןעבייררעביא םונ
 / ַא יאדוא ךָאד רע זיא ליומ יד וצ ןוא ןעקעלפ עלא ןעמהענסיורא טעוו
 ןילָאזעג רעד זַא ,ןערעטפול גנַאל ךיז זומ סָאד .לכאמ רעטונג ץנאג
 | .ןעּפעװסיױא טונ לָאז

 -  .לעבעמ ףיוא ףייז |
 .שינרַאװ רעדָא קאלעש טימ טרילאּפעגבָא ךילנהעוועג זיא לעבעמ

 רעד ןופ וליפא ,ףייז ןופ ןעסעגעגפיוא ןערעוו ןעכַאז עדייב יד טָא |
 .ןעביוא טגָאזעג ןיוש יו ,לעבעמ רַאּפ םוג זיא רעסַאװ רָאנ .רעטסעב

 | | .שילָאּפ לעבעמ רעשימייה

 טשימ .ןיטנעּפרעט ןוא גיסע ,ליוא-דעיסניל םיקלח עכיילג (1

 .רעטנוא טוג לעשעלפ סָאד טלעסערט ןעכיורבעג ן'רַאפ ןוא ,סיוא טוג

 טָא טרידנעמָאקער "סדרַאדנעטס ווָא ָארויב, רענַאמננישַאװ יד (2

 םיקלח ייווצ ,ליוא-דעיסניל םעיור קלח ןייא : שילַאּפלעבעמ םעד

 טשימעגסיוא לױא-לַארענימ ןעטכידעג ןייק טינ לעסיבַא ןוא ןימנעּפרעט

 .ןיסַארעק טימ
 םיקלח עכיילג ןופ ןעמ טכַאמ שילַאּפלעבעמ ןעטוג ַא רהעז (8

 -יא לענש טרימש ןוא גינעוו רהעז ןָא טמענ .ןיסָארעק ןוא ןיטנעּפרעט

 ַא טימ טרילַאּפ ןוא לעבעמ ץפיוא ץַאלּפ ןעטניניירעגבָא םעד רעב

 | | : .לענַאלּפ ןעכייוו



 319 | פעבעמ םייב

 .עלעקנעב-םופ שימייה א

 ןעניקערעיפ א טמהענ :יװַא טָא עלעקנעב-סופ א ךיז טכַאמ
 -ַאו טימ םורַא טוג םע טגָאלש .קיד סעשטניא יירד א ,לעטערב
 עקרַאמש ערעדנַא רעדָא םעילוק לעקיטש ַא טימ סע טקעדַאב ןוא עט
 א טימ ,ךעלעקעוװצ ענעשעמ טימ םורַא טּפַאלק .הרוחס עטמולבענ
 -יוא רעד ןופ ןעציּפש יד ץלָאה ןרעטנוא ףיונוצ טהיצ םידָאּפ ןעקרַאטש
 עמבראפעגּפָא רעדָא סקוה-רעדיילק 3 ןיירַא טפיורש ,הרוחס רעטשרעב
 .לעקנעב ןהעש א טָאה רהיא ןוא ,סרעטלַאהרַאפ רעיט ענרעצליה

 .ךעלדער יד טליוא

 לעבעמ סָאד ןעמ זומ ,ןערעוו טגיניירעג גיטכיר לָאז זיוה ַא םוא
 עלַא ןיא ןעביומטשוצסיוא ףיוא ץַאלּפ ןופ ןעקורקעווא ןענָאק טכייל
 טלױאעגנָא טוג טפָא ךעלדער-לעבעמ יד ןעזומ םעד בילוצ .ןעלקניוו !

 | .ןערעוו
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 17 לעטיּפַאס

 ערעייז ןוא םעגַאלרַאפ
 ועקעדוצ

 ,טשרעב טניעּפ -- ,388 ,ז ,ןעיײנַאב --- .280 .,ז ,סעגָאלדַאּפ ןעטלַאה וצ יו

 ,389 .ז ,סגניטעמ יורטש --- .984 ,ז ,סעמעילוק --- .988 .ז

 .סעגַאלדָאּפ ןעטלַאה וצ יו

 -םיוא ץגָאלדָאּפ יד טָאה רעדנעל עטריזיליוויצ עלַא ןיא טעמכ
 זיא יז יו ,עטסַאבעלַאב רעד רַאּפ עלדישַארטס יד ןייז וצ טרעהעג

 ןוא םרענעלקרַאפ ךס ַא זיא רהיא ףויא םייברא יד לייוו ,ןעוועג לָאמַא |
 ,ןהעטשראפ וצ ןעבױהעגנָא ןעבָאה ןעשנעמ .ןערָאװעג טרעטכיײלרַאפ
 (ךעלעכעל עקניציּפ) ןערָאּפ ךיז ןיא טָאה רעמערב יד ןופ ץלָאה סָאד זַא
 רעווש ךָאנרעד זיא סע ןעכלעוו ,ץומש ןיירַא ןעּפַאז ןערַאּפ יד טָא ןוא
 טימ ןערָאּפ יד ןעקעדוצוצ ןעבױהעגנָא טָאה ןעמ .ןעסיײרוצסױרַא
 ןוא ,ץומש ןייק ןוא טײקסַאנ ןייק ךרוד טינ ןעזָאל סָאװ ,ןעלַאירעטַאמ
 ץומש רעד זַא ױזַא ,קישטילג ןוא טראה ןיילא ןענייז ןעלַאירעטַאמ יד
 םמָאה ןעמ .ןעטשרעב ץ'טימ ןוא ןעשַאוו ן'טימ ּפָארַא טכייל ךיז טשטילג
 ,שינרַאװ טימ ,ברַאפלױא םימ רעמערב יד ןעקעדַאב ןעבױהעגנַא
 .סקַאװ טימ טשרע ןעביוא ןופ רָאנ ןוא ,קאלעש

 - .שינרָאװ םעד ןענעקירטסיוא ןעזָאל טינ

 -רַאו רעד ןוא טנעקורמענסיוא טרעוו ענָאלדָאּפ עטשינראוועג 8
 םונ ּפַאמ:לױא רעד ףיוא זיא ראפרעד .ךיז טכערב ןוא טצַאלּפ שינ
 ,לױא-רָאלפ ןעּפָארט עכילטע ןעסיגוצנָא ךָאװ ַא לָאמ ןייא שטָאכ

 .ענַאלדָאּפ עטשינרַאװעג יד ןעטקעוובא

 טסקעװענבָא טפרַאדעג ךיילג טלָאװ רָאלּפ רעטשינראװעג רעיינ א
 טקעד סקַאװ רעד .טנעקורטעגסיוא םוג רָאנ טרעוו רע יוװ יוזא ,ןערעוו
 ץומש ןייק ןיהא ןיוש ןעק ָאט ,ךעלעכעל ןוא ךעלבירג עקנעציּפ עלַא וצ
 ,ןעלטניּפ עצראוש רעטנעזיוט יד טינ ןַאד ןערעוו סע ןוא ןיירַא טינ
 ,טגָאמרַאפ רָאלּפ רעטשינרַאװעג רענייר ץנַאג ַא ןליפא סָאװ
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 םייחרעיינ ןהעגרעביא ךיוא ןעמ ףרַאד (טעקרַאֿפ) םרָאלּפײעקרַאּפ
 ןוא ךעלעטלעּפש רעטנעזיוט יד .ןעסקעוו טּפָא םהיא ןוא סקַאװ טימ
 ,סקַאו ן'טימ טצישַאב ,ןייר ןַאד ןעביילב ךעלעבירג

 .ןערעוו לעקנוט ןופ טיהרַאֿפ סקאוו
 ןעמ ןעוו ,לעקנוט לענש ױזַא טינ ןערעוו םעגָאלדָאּפ עטשינראווענ

 ןוא שינראו םעד וצ טקעד סקַאו רעד .סקַאװ טימ רעביא ייז טהעג
 .ןערעוו וצ ןעבירעגבָא ןופ ךיוא םהיא טצישַאב

 .סענַאלרָאּפ ןעסקעוובָא טפָא

 ךיז טצונ סקַאװ רעד לייוו ,טפָא ןעמ ףרַאד סעגָאלדָאּפ ןעסקַאוו
 ןייק םינ טפיוק .םהיא ןעמ טפיוקראפ ןעטעלק טנייּפ יד ןיא .בָא
 ,רעיימ וצ סיוא טמוק סע .עלעדנעק ןיילק

 .סענַאלדַאּפ ןעססעוו וצ יװ
 םהיא ןיא טדניברַאפ ןוא לעקעז ַא טכַאמ טנעווייל רערעטיש ןופ

 טערב לעציּפ ןייק זַא ױזַא ,עגָאלדָאּפ יד רעביא טרימש ןוא סקַאוװ גונעג
 לעיפוצ ןָא טינ טנעל ןוא לענש טייברַא .ןערעוו טזָאלענסױרַא טינ לָאז
 -דנַאה ןעשיקרעמ ןעטלא ןַא טימ ןאד ןוא ןענעקורטרַאפ טזָאל .סקַאװ
 ןעמ ףרַאד געט רַאּפ עטשרע יד .ןייא טוג טרילאּפ ןוא טבייר ךוט

 יד ןעמ זומ ןעסקַאװ ן'רַאפ .ןעשטילנוצסיוא טינ ךיז גיטכיזרָאפ ןייז
 ,טכאנררעביא ןענעקורט ןעזָאל ןוא ןעשַאוסיױוא גיטכיר סעגָאלדָאּפ
 זומ ןעמ ואוו ,טרָאד ריּפַאּפ רעדָא ךעלמילוק טימ גידנעטערּפשַאב
 .ןהענמורַא

 .סענַאלדָאּפ ןעשינרַאװ
 טזָאלוצ ,ןערעוו טיינַאב ףרַאד שינרַאװ רעטלַא רעד ביוא

 ןיא גידנעצעננייא ,ןוא רעסַאװ רעסייח טרָאװק ַא ןיא עדָאס טנופ ַא
 םינ ,רָאלפ לעקיטש א רעביא רהיא םימ טהעג ,םאווש עסיורג ַא םעד
 ןיא .רעמערב יד ףיוא רעטייוו גידנעּפַאקנָא טינ ןוא קרַאטש גידנעצענ
 בָא דלַאב טשַאװ .בָא שינרַאו רעד טהעטש םורַא ןעטונימ ןחעצ ַא
 -ַאמ וצ ץרַאװש ןָא דלַאב טביוח עדָאס יד לייוו ,רעסַאוװ רעטלַאק טימ
 .עדנע רעד זיב ,רעטייוו טהעג לעקיטש םעד טָא ךָאנ .ץלָאה סָאד ןעכ
 .טשינראװעג זיא סָאד ביוא ,םורַא ץליהעג םעד וצ עגיבלעז סָאד טוט
 ןיא גידנערימש ,שינרַאװ ןעטסעב םעד טימ רעביא טהעג ןעגרָאמ ףיוא
 .ןערעוו טינ ןעסַאּפ ןייק לָאז סע זַא ,רעטערב יד ףיוא גנעל רעד

 .רעמערב עיינ ףיוא ןעשינרַאװ וצ
 ןיא סע טָאה ,טינרָאג טימ טקעדעגוצ טינ ,יור זיא ץלָאה סָאד ןעוו

 .שינרַאװ ךס א ןיירא ןעּפַאז עכלעוו ,(ןערָאּפ ךעלעכעל ךס א ךיז
 ,לַאירעטַאמ ןערעגיליב ַא טימ ןַא רעחירפ ןערָאּפ יד ןעמ טליפ םורַאד
 טנעקורטעגסיוא טונ רעהירפ רעליפ רעד לָאז .רעליפ טסייה סָאד ןוא
 -עוו טרימשרַאפ רעדָא טבױטשרַאפ טינ לָאז עגָאלדַאּפ יד ןוא ,ןערעוו
 .ןעשינרַאװ וצ ךיז טמהענ ןעמ רעדייא ,ןער
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 .עגָאלרָאּפ ַא ןעקַאלעשבָא
 ףרַאד םחיא רעטנוא רעבָא ,רָאלּפ א וצ טונ ךיוא טקעד קאלעש |

 (יטוּפ) טיק טימ קאלעש לעסיבַא סא טשימ .טינ רעליפ ןייק ןעמ
 טעלג .ןעטלַאּפש רעדָא ךעלכעל עסיורג יד סיוא רעיהרפ טליפ ןוא
 ,רעטייוו טקאלעש ןוא רעסעמייטוּפ א טימ בָא ייז

 זיא קאלעש רעבָא ,רעסעב ןעצנַאלג סענָאלדָאּפ עטקַאלעשעגבָא
 עקַאט זיא ןוא בָא טגירּפש רע .שינרַאװ רעטונג יו ,קרַאטש ױזַא טינ
 .ךיוא קישטילג וצ

 .ענָאלרָאפ א ןעברַאפ |

 עטשרע סָאד ןעמ ףרַאד ,ןעברַאֿפבָא רָאלּפ םעיינ א ליוו ןעמ ןעוו
 לייוו ,(ברַאפ-ליוא) טנהעפ רערעטיש רהעז טימ ןחעגרעביא םהיא לָאמ
 (ברַאפ) טנייּפ עטשרעביוא יד ךיז םעוו ,טכידעג טנהעפ יד זיא רעמַאמ
 ,ץלָאה ן'רַאפ רעליפ ַא םלַא טניד טנייּפ ערעטיש יד .ןעלעש

 .ברַאפ ענעבירעגנבַא יד

 טוג זיא רָאלּפ ןעטברַאפעג םענעבירעגבָא ,םענעגָארמעגבָא םעד
 -רעד .טואק רעטשרע רעד ןייז לָאז סָאד זַא ,ןעברַאפוצבָא זייוורעמרע
 .לַארעביא טַאלג סױרַא ןיוש רע טמוק ךַָאנ

 .ענָאלרָאּפ עטברַאפענ ַא ןעסקעוו

 .ןערעוו וצ טסקעווװעג טנייפ טינ ךיוא טָאה רָאלּפ רעטברַאפעג ַא
 .ןעטלַאהַאב וצ ךיז ואוו ,ךעלקיטלעּפש ןייק טינ טָאה ביוטש רעד

 .ןענעקירטסיוא םונ זומ ברַאפ עטשרע יד
 -ענסױרַא טסייה ברַאפ עטנעקורטעגבָא םוג טינ ףיוא ןעברַאּפ

 םוצ סע טמהענ ןעמ רעדייא ,ןעקורט ןייז זומ ץלַא .טײברַא ענעפראוו
 .ןערימשרעביא

 .(אקנָאעלק) טָאלק-ליוא םעיינ ַא ףיוא סקאוו

 רע טצנַאלג רַאפרעד .סקַאװ טימ טקעדַאב טמוק טָאלקליוא עיינ א |

 .ןעצנַאלג רעמיא רע טעוו ,טסקעוועג גידנעטש םהיא טלַאה ,ױזַא

 .טָאלק- ליוא םעיינ םעד ןעסקעװבַא דלַאב

 עטַאלב יד .סקַאװ טימ רעביא טָאלקלױא םעד טהעג טייהרעיינ

 ןייר ןהעזסיוא גידנעטש רע טעוו ,ןערָאּפ יד ןיא ןירַא טינ ןַאד טעוו

 רוטּפ טינ ןעק ןעמ ןעכלעוו ןופ ,קוקסיוא ןעטלַא םעד ןעגירק טינ ןוא

 םהיא ןעמ זומ ןעסקעוו .ןייר םהיא טלַאה ןעמ ןעוו וליפא ,ןערעוו

 .ןענעקורטבָא ןוא ןעשַאװסױא טוג רעהירפ םהיא רעבָא ,שדוח עלַא

 .עלייוו א ףיוא קישטילנ טרעוו רע

 ,טוג ךיוא ןעשינרַאװאוצבָא |

 ,ןעשינרַאװאוצרעביא דלַאב םוג ךיוא זיא טָאלקלוא םעיינ  ַא |

 עקַאט ךיז ןעגָארט ןעמולב יד ןוא טייקיינ יד שינרַאװ ן'רעטנוא טביילב
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 רָאנ טפיוק .םישדח רָאּפ ץלַא ןָאט סָאד ףרַאד ןעמ רעבָא .בָא טינ
 ,רעגיליב םיוא טמוק סע .שינרַאװ ןעטונ

 .מַאלק-ליוא ןעטמלא ןַא ןעכַאמ יינ

 םייוורעטרע זיא רעכלעוו ,םוילָאניל רעדָא ,טָאלק-לױא רעטלַא ןא
 ,סרַאמש ךָאנ זיא "רעדעל, יד רעבָא ,טריקַאילבעגבָא ןעצנַאגניא ןיוש
 -עדָאס טימ בָא םוג םהיא םשאװ .םעיינ ַא יו ,ןעכַאמ ןעמ ןָאק
 -םיוא טוג ץנַאנ טזָאל ןוא רעסַאו רעשירפ טימ ךָאנרעד ןוא רעסַאוו
 מרימש ןוא טנייּפ-לױא ןעטונ ןוא רילָאק םענהעש ַא טפיוק .ןענעקורט
 -עקורמסיוא לָאמ ןעדעי ךָאנ םהיא גידנעזָאל ,לָאמ ייווצ רעביא םהיא
 ,דלָאג יו ,ןהעש זיא ןוא טצנַאלג סָאד ןוא רעביא טשינרַאװ .ןענ

 יי ,לַאירעטַאמ ןעטכידעג טימ טינ טרימש
 ,לַאירעטַאמ ןעטכידעג וצ טימ טינ טברַאפ רעדָא טינ טשינרַאװ

 ןוא (םּפריױט) ןיטנעּפרעט ןעטסעב םעד טימ ןַאק א ךיז ןעכענ טלַאה
 ,םיוא טונ טשימ ןוא וצ לָאמ עלַא טסיג

 ,לאירעטַאמ םענייר רָאנ טכיורב
 .לַאירעטַאמ רעד ףרַאד סעגָאלדָאּפ ןעברַאפ רעדָא ןעשינרַאוװ םייב

 8 ףיוא רעביא טעייז .ץומש ערעדנַא רעדָא ,סעקדורג ןהָא ,ןייר ןייז
 ,רעייז םענעטָארד

 ,ךעלטשרעב עטסעגב יד טפיוק
 -יימ יד ןייז ןעפרַאד ןעברַאפ רעדָא ןעשינרַאװ םוצ ךעלטשרעב יד

 ךעלטשרעב עלעװלָאװ יד .רעניליב םיױא רעטעּפש טמוק ,עטסרע
 ,םיוא ןאד ןיוש טהעז ץלָאה עטבראפעג סָאד יו ןוא ,רהָאה יד ןעזָאל
 .ןחעטשרַאפ טכייל ןיוש ןעמ ןָאק

 .ךעלטשרעב ןענעקורטרַאפ טינ טוָאל
 ןעוו .ןערעוו טנעקורטרַאפ ןעזָאל טינ ןעמ רָאט ךעלטשרעב-טנייּפ

 -םיוא טוג זיא ,ןעטנייפ םייב גָאמ וצ גָאט ןופ ןעטלַאה ייז ףרַאד ןעמ
 -וצ .רעסַאװ רעטלַאק ןיא ןעלעטשנײרַא ייז ןוא טנייּפ יד ןעשטעווקוצ
 ןיא ןַאד ,ןיסָארעק ןיא ייז טשַאװ ,טײברַא רעצנַאג רעד ךָאנ ,טצעל
 -וצסיוא ךעלטנעה יד ייב ףיוא ייז טגנעה ןוא רעסַאוװ-ףייז רעמירַאװ
 ךיז ןעלעוו ייז .ןיפֿארַאּפ ןעטזָאלוצ ןיא ןייא ייז טקניט .ןענעקורט
 ןיפַארַאּפ רעד ךָאנרעד טמוק רעסַאװ רעסייה מימ .ךייוו ןעמלַאה
 רהָאה יד ךיז ןעטלאה ,ןעגנאהעגפיוא גידנעטש ייז טלַאה .םױרַא
 .ךיילג

 .ךעלטשרעב עטנעקורטראפ
 ןַאק ברַאפ-לױא רעדָא ,שינרַאװ ןעטנעקורטרַאּפ טימ ךעלטשרעכ

 ."שָארב א ווייס , ןיא ןייא ייז טקייוװ ןעמ ןעוו ,ןעכַאמ ךייוו קירוצ ןעמ
 | ,רָאמס טנייּפ ןיא ןעמ טפיוק סָאד
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 .לעטנעה סָאד ןעכַאמ קרַאמש
 .ןעלקָאש וצ ןָא ךיז טביוה טשרַאב רעמונ א ןופ לעטנעה סָאד ןעוו

 .רהָאה-ריזח יד ןוא ךעלב םעד ןעשיווצ לעצלעה ַא ןיירַא טּפַאלק

 .שינרַאװ לעסיב סָאד בָא טיה

 ןיא ןיירַא םהיא טסינ ,שינרַאװ לעסיבא רעביא טביילב סע ןעוו
 לעסיבַא טימ םהיא טקעדַאב .ןעפיורשרַאפ םוג ךיז ןָאק סָאװ ,יולס ַא
 | .טייצ עננַאל א ןהעטש ןָאק סע ןוא ןיטנעּפרעט

 .טניעּפ לעסיב סָאד בָא טיה

 ,עגיבלעז סָאד טוט ,ברַאפ-לױא לעסיבַא ךייא טביילב רעמָאט
 ןעמ זומ טניײּפמעלפ רעבָא .ליוא-דעיסניל טימ סע טקעדַאב רעבָא
 ,ליוא טםימ טכַאמעג טינ טרעוו טםעלפ לייוו ,ןיטנעּפרעט טימ ןעקעדַאב

 .לעמענע לעסיב סָאד בָא טיה

 רעד לייוו ,םיוא:דעיסניל טימ ןעקעדַאב ךיוא ןעמ זומ לעמענע
 -ַאב ,טכַאמעג זיא לעמענע רעד עכלעוו ןופ ,ברַאפ יד ןוא שינרַאװ
 - .ליוא ןופ עדייב ןעהעטש

 .(םעילוק) נָאר ַא ןעשירפבָא

 עמירַאװ ןולַאנ ןעבלאהרעדנא ןיא ןיטנעּפרעט זָאלג 8 ןיירַא טסיג
 יז טהערד ,עטַאמש עכייוו ַא ןייא טקנימ .םיוא טשימ ןוא רעפַאוװ
 .נָאר ןעטבכױטשענבָא ,ןעטרעקענבָא םעד בָא טשיװ ןוא סיוא טוג

 לעפעל-סע רעיפ א ,ןימנעּפרעמ לעפעל-סע יירד ןיירא טגעל רעדָא
 םעד םעד ןיא גידנעקניטנייא ,ןוא רעסַאוװ עמירַאװ רעמע ןא ןיא ץלאז
 -ץגבָא טוג רעהירפ ףרַאד רע רעבָא .גָאר םעד סיוא טרעק ,םעזעב
 .ןייז םינ םהיא ףיוא לָאז ביומש ןייק זַא ,ןערעוו טגינייר

 -םיוא , רעדָא ,ןעּפַאלקוצסױא טוג זיא (םעילוק) גָאר ןעטלַא ןַא
 טימ רעסַאװ רעמירַאװ ןיא טשרַאב 8 גידנעקניטנייא ,ןוא ?ןעמויקעוו
 ,ענָאלדָאּפ א טשַאװ ןעמ יו ,סייוורעקיטש ןעשַאװבָא םהיא ,עינָאמַא
 ,םשירפעגפיוא קירוצ ןערעוו ןערילָאק יד .קרַאטש גידנעצענ טינ

 .גָאר םעד ןערעקבָא ץכָאנ -
 -ַאװ ןיא עטַאמש ענייר ַא ןייא טצענ גָאר םעד ןערעקבָא ץ'כָאנ

 -יא טשיוװ ןוא םיוא טוג טהערד ,עינָאמא לעסיבַא טימ רעסַאװ עמיר
 .ביומש םענעבילבעגרעביא ךָאנ םעד בָארַא טמהענ סָאד .רעב

 .ךעלמעילוק עניילק יד ןעפאלקסיוא ן'כָאנ

 8 טימ רעביא ךיוא ייז טשיוװ ,ךעלמעילוק יד ןעּפַאלקסױא ן'כָאנ
 .עטאמש רעטכייפ ,רענייר
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 .גָאר ןעטלַא ןַא ןעגינייר
 ,ץלַאז טכייפ טימ םחיא טקעדַאב גָאר ןעטלַא ןַא ןערעק ן'רָאפ

 ,ביוטש םעד ןייא טמהענ סָאד .ריּפֲאּפ עסַאנ ענעסירעגנָא טימ רעדָא
 .טכייפ זיא םיזעב רעד ןעוו טּפיוהרעביא

 .גָאר םענעיורטש ַא ןעטלַאה וצ יו

 טימ ןעשַאװ וצ טוג טינ זיא ,טעמ רעדָא ,םעילוק םענעיורטש א
 ,רעסַאװעיײלק טימ םהיא טשַאװ ןוא םיוא םוג םהיא טגָאלש  .ףייז
 ןץפיוא סױרַא טגנעה ןוא ץענ יד םיוא טלעפערט .רעפַאװ-ץלַאז רעדָא
 סע טדניברַאפ ןוא עלעקעז ַא ןיא ןייא ןעיילק יד טקייוו .קירטש

 .גנניטעמ יורטש

 ןעמ  .שינרַאװ ןעסייוו טימ ןהעגוצרעביא טוג זיא גנימעמ יורטש
 .ןהעגכרוד טינ טםעוו ביוטש ןייק ןוא ןערהָאי וצ טימרעד םחיא טיג

 (18 לעטיּפַאק טהעז ,םעגָאלדָאּפ ןעטלַאה ןייר ןוא ןעצוּפ)



 ריבדנַאה ס'ױרֿפ רעד | 386 =

 ,18 לעטיּפַאק

 הענעג םייב
 .רעמיצ הענ סָאד

 -געמ רָאנ ביוא .טייקכילמעוקַאב עסיורג ַא זיא רעמיצ-חענ א
 ..ןישַאמ רעד רַאפ רעמיצ גימכיל רעבָא ,ןיילק ַא בָא טינ ,ךיל

 ַא ןיא .טנַאה רעד וצ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ץלַא טרָאד טלַאה ןעמ
 ןָא ןעמ טלעטש עצעלאּפ רענעגָאלשעגנָא ןא ףיוא רעדָא ,עלעקפַאש

 ,םעקליּפש ,ךעלעקעה ,ךעלּפענק ענעדיישרַאפ טימ ךעלעטסעק ענהעש
 טימ ןעמ טלַאה ןעדָאלפיש ןיא .וװ .זַא .א םעמשאט ,סרעּפענס ,ןעלדָאנ
 -רַאפ ןוא הרוחס ענעטינשעגוצ ,(סעקיורקיוו) סנערעטעּפ יד גנונדרַא
 טרָאּפשרַאפ זיוה עצנַאנ סָאד ,ץונוצ ןעמוק סָאװ ,ךעלטשער ענעדייש
 .שדקה ןַא יו ןהעזסיוא ןוא ,הענעג טימ ןעפרָאװראפ ןערעוו וצ

 .ןערעוו טרעטנַאלּפרַאפ טינ ןעלעוו
 ןעדנובעגמורַא גידנעטש דייז רעדָא ,םעדָאפ ךעלעצעלק יד טלַאה

 .לעטסעק ןיא רעטנָאלּפ א ןעבָאה טינ רהיא טעוװ ,קיטסאלעמוג ַא טימ
 ןוא ןעפיורש עהייר ַא ןײרַא טפיורש ,לעטערב טאלג ַא בָא טברַאפ

 ענעדיישרַאפ יד ןעטלַאה וצ םוג זיא ייז ףיוא .בָא ךיוא ייז טברַאפ
 .ןערעוו טרעטנָאלּפרַאפ םינ ןעלָאז ייז זַא ,םעדָאפ ךעלעצעלק

 .ללכ רעטונ א

 ,טסייה סָאד .ןעגייצעג עטוג טימ ןעהענ וצ רָאנ ללכ א ךיז טכַאמ

 יד ,ןאטַאק-גניטסייב יד ,לערעש סָאד ,טוהרעגניפ רעד ,ןישַאמ יד

 ןעלָאז רושזעמ-ּפיעט רעד ,סעקליּפש יד ,םעדָאפ ענעדייז יד ,ןעלדָאנ

 םוא ,ןיילק וצ זיא זיירּפ ןיא דישרעטנוא רעד .טרָאס ןעטסעב ןופ ןייז
 -רעטנוא רעד רעבָא .ףיורעד ףיוא ןעלעטשבָא טסנרע ךיז לָאז ןעמ
 - .רַאבקרעמַאב רהעז זיא טײברַא רעד ייב טייקסטונ רעד ןיא דייש

 .ךעלרעש עטוג
 ןופ ןוא גנַאל ןייז זומ ,הענעג םוצ טכיורבעג ןעמ סָאװ ,לערעש א

 -רעד הכרב ַא זיא סע ןוא ףרַאש ךיז טלַאה סע .טרָאס ןעטסעב םעד|
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 ןוא ץַאלּפ ןעּפמעמ 8 טפָא טגירק לערעש גיליב ַא .ןעטײברַא וצ טימ
 .הרוחס יד טעייקוצ רָאנ ,טינ טרעש סָאד

 | (ןעוועגירטס) ןעטסייב

 רַאנ ןעטסייב ןעמ ףרַאד ,וו ;זַא .א לויט ,סנעדייז יוו ,הרוחס
 םעדָאפ רעד טָא .ןַאטַאק-גניטסייב טימ טינ ,םעדָאפ םעניד ןעטוג טימ |

 אמעפעט .הרוחס רעד ןיא רעכעל טכַאמ ןוא ןעּפינק טפָא ךיז ןיא טָאה
 םייב ןוא ,םעדָאפ םענעדייז םעניד ןעטַאלג ַא םימ ןעטסייב ןעמ זומ
 ,ןעהיצ ןעפרַאד טינ לָאז ןעמ זַא ,ךעטש יד ןעקַאהרעביא ןעהיצסױרַא
 | .טכייל ךיז טסיירוצ דייז יד לייוו

 .ןעלדָאנ עטַאלג
 םינ ןענייז ייז לייוו ,טרָאס ןעגיליב ןופ ןייז טינ ןערָאט ןעלדָאנ

 .הרוחס עכייוו ערעדנַא רעדָא ,םנעדייז ןופ הענעג םייב טַאלג ױזַא |
 .ןעלדָאנ ס'רענילימ עניד ,עגנַאל ןעבָאה וצ טוג זיא ןעטסייב רַאפ

 .ןעגיוא עכאווש רַאפ ןעלדָאנ
 טקוק ןעמ ןעוו ,ןיירַא ךיז ןעיליס סָאװ ,ןעלדָאנ ןַארַאפ ןענייז סע

 / -ָאפ םענעגיוצעגסיוא םעד ףיא לעגױא סָאד טקירד ןעמ .טינ וליפא
 ץעסיורג יד ןיא .ןיירַא טהעג םעדָאּפ רעד ןוא סע ךיז טנעפע ,םעד
 .סָאד ןעמ טניפעג ןעטעלק

 ןעמ עכלעוו ,םרעיליס-לעדָאנ ןַארַאפ ןענייז ןעטעלק ןישַאמ יד ןיא
 ןיא טָאװ ,לעקישטאה ןיילק ַא טימ ןוא לעדָאנןישַאמ רעד ףיוא ןָא טוט
 .לעדָאנ רעד ךרוד םעדָאּפ םעד ךרוד ןעמ טּפַאכ ,ןַארַאפ טרָאד

 לעטַארד עניד םעמעוו ,רעיליסילעדָאנ ַא טציא ָאד ךיוא זיא סע
 רעד ןיא רעדָא ,לעדָאנ-ןישַאמ רעד ןופ לעכעל םעד ןיא ןיירַא ךיז טקירד
 טיירב ףױא ךיז טנעפע לעטַארד עניד סָאד .לעדָאנ רעכילנהעוועג
 םימ .םעדָאפ םעד ןעיליסניירַא רעדנילב ַא וליּפא ןיוש ןָאק טרָאד ןוא
 .ןיירַא לעדָאנ רעד ןיא ןיירַא םעדָאּפ רעד טמוק קירוצ היצ ןייא

 .ןעיליס וצ רָאנ טרָאּפשרַאפ
 ,םעדָאּפ עסייוו ןוא עצרַאװש ךעלצעלק ייווצ ןעמלַאה ןַאק ןעמ

 א ףיוא ןעלדָאנ ךעלעוועירב עצנַאג יד ףױרַא טעיליס ןעמ עכלעוו ףיוא
 -וג א טימ עלעצעלק סָאד גידנעדניברעביא ,ּפינק ַא טכַאמ ןעמ .לָאמ
 ןעמ טמהענ ךָאנרעד .ןעלקיוופיוא טינ ךיז לָאז סע זא ,קיטסאלעמ
 פינק םעיינ א טכַאמ ןעמ ןוא לעדַאנ ןייא טימ םעדָאּפ קיטש ַא בָארַא
 דניק ַא ייב ןוא ,ןעגיוא עכַאװש רַאפ ךַאז עטוג ַא סָאד זיא טּפיוהרעביא
 .ךָאוו ַא לָאמ ןייא ןָאט וצ עװַאבַאז ַא םָאד זיא

 .מטַאלק ירעמע

 טפרַאש ,ןעלדָאנ-ןישַאמ יד טּפיוהרעביא ,ּפמעט ןערעוו ןעלדָאנ ןעוו
 ףיוא ףױרַא סָאד טגָאלש  .טָאלק-ירעמע עניד לעקיטש א ףיוא ןָא יז
 7 ,הענעג םעד םורָא סֶע טלַאה ןוא עלעטערכ ַא



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד - 8

 .םעקליּפש

 .גנַאל שטניא ןֿא ,ענעלָאטש ,עניד יד ןענייז סעקליּפש עטסעב יד
 ןענייז ייז ןעוו ןוא ,גייצ ןיא רֶשכעל רעביא ןעזָאל םעקליּפש עבָארג
 .הרוחס רעד ןופ םעדָאֿפ ַא ךָאנ ייז ןעהיצ ,טַאלג טינ

 | .טוחרענניפ דואלולעס

 -רַאֿפ ענרעזייא יד .טוג ןוא גיליב ןענייז ןעטוחרעגניפ יד טָא
 -ליז רעטונג א .הרוחס עניד יד ךיוא ןוא םעדָאפ םעד טפָא ןעּפעשטי
 8 ןעבעגסיוא סָאװױצ רעכָא ,טַאלנ ןוא ןהעש זיא טוהרעגניפ רענרעב
 ? טלעג ךס

 .ךילצינ טעננַאמ

 .טענגַאמ ןעסיורג 8 ןעמלַאה וצ טוג גידנעטש זיא הענעג םייב
 ןעביוהוצפיוא ןעגיוב טינ ךיז ןעמ ףרָאד ,רעמיצ סָאד וצ טרעק ןעמ ןעוו
 .ייווצ-סנייא סע טהעג טענגַאמ א טימ .סעקליפש ענעפרַאװאוצ יד

 .לעטסעק ךאלפ ַא

 ,עלעטסעק ךאלפ 8 ןיא ןעטלַאה וצ םוג זיא ןעגייצעג עלַא יד טָא
 טינ ןוא ,ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןעמהענסױרַא ןענָאק דלַאב לָאז ןעמ זַא ױזַא
 ןעטשניוועג םעד טהעזרעד ןעמ רעדייא ,ןעפרַאװרעביא ןוא ןעכוז
 ,דנַאטשנעגעג

 .טייהניואוועג עטונ ַא
 רצקעװַא זיא טיײברַא רעד ייב טייהניואוועג עכילצינ א רהעז !

 ןעטנעמורטסניא עגירעביא יד ןוא לערעש סָאד הענעג םייב ןעגעל
 טניואוועג ןילַא טרעוו טנַאה יד .ץַאלּפ ןעבלעז םעד ףיוא גידנעטש
 .ןעכוז טינ לָאמנייק ןעמ הרַאד ,ןָאט וצ סָאד

 .(סעקליפש ןוא ןעלדָאנ ראפ עלעשיק) ןישוקניּפ א

 עבט 8 ןעכָאה סנירעהענ-טַאוירּפ ןליפא ןוא סנירעדיינש עלעיפ
 זַא .הענעג סָאד ןָא ןעטסעמ ייז ןעוו ,ליומ ןיא סעקליּפש ןעטלַאה וצ
 עטסעב סָאד .ןעלהעצרעד טינ םענייק ןעמ ףרַאד ,ךילרחעפענ זיא סָאד
 ַא ןיא יוו) רהָאה עטהחערדעג עגנַאל ןופ ןעשוקניּפ א ןעכַאמ וצ ךיז זיא
 א וצ וצ ןעמ טהענ סָאד .גייצ ענעלהָאװ טימ טקעדַאב (ץַארטַאמ
 .לעטרַאנ םוצ וצ סע טעיליּפש ןעמ ןוא ,הרוחס לעקיסַאּפ

 יד טָא .רהָאה ענעפָאש טימ עלעשיק א ןַא טליפ ןעמ רעדָאי
 רעווַאשז ןייק טינ טזָאלרעד עכלעוו ,טייקטעפ ַא ךיז ןיא ןעבָאה רהָאה
 ןָא ןעטסעמ סָאװ ,סנירעדיינש יד רַאפ .סעקליּפש ןוא ןעלדָאנ יד ףיוא
 רעד ןיא עלעשיק א ןעכַאמ וצ סַאזטַאר זיא ,םינוק יד ףיוא הענעג
 ןעציּפש ייווצ יד וצ ןוא (הנבל-לעטרעפ ַא) קעילַאנור א ןופ עמרָאפ |

 -עגנָא ןעטלַאה עלעשיק סָאד ןוא ,קיטסאלעמונ לעקיטש א ןעהענוצ

 | + .טנַאה רעקניל רעד ףיוא ןָאט
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 .לעכיצ ננע ןא |

 ןוא םערב-ישַאמ רעד רעביא לעכיצ גנע ץנַאג ַא רעביא טהיצ
 טינ ךיז הענעג ענעדייז סָאד טעװ ,ןישַאמ רעד טימ סע טמעלקרַאֿפ
 .ןעשטילגרעטנורַא

 .לייא-ןעציר ןעּפַָארט עכילמע

 ץםיוא (ליוא-רָאטסעק) ליוא-ןעציר ןעּפָארט עכילטע ןָא טבייר
 .ןעהיצסיוא טינ ךיז רע טעוו ,ןישַאמ רעד ןופ טעמיר

 .סנעדייז עניד ייב |

 רעהירפ יז טוג זיא ,סנעדייז עניד רהעז ןעדיינשוצ ףרַאד ןעמ ןעוו
 .םונ ןַאד ךיז טדיינש סע .ריּפַאּפ ףיוא ןעיליּפשוצנָא

 .ךעלעקעה רָאּפ ַא
 רעד ןופ ראּפסַאר רעד זַא ,ןעמיהראפ (ךעלעקייא) ייא-ןוא-קוח ַא

 -רַאפ ,טָאנ עדנע םייב ןָא ייז טהענ .ןעסיירוצ טינ ךיז לָאז טריוקס
 .ןענעפע טינ לָאמנייק ךיז ןעלָאז ייז זַא ,וצ ייז טּפַאלק ןוא ייז טעיליּפש

 .ןעציּפש ףרַאד ןעמ ןעוו

 ףירא טלעטש ,(סּפָאלעקס) ןעציּפש ןעדיינשסיוא ליוו ןעמ ןעוו
 טפיטשדיילב 8 טימ םורַא טנעכייצ ןוא חרוחס רעד ןופ קע םייב זָאלנ ַא
 .רעטייוו זָאלג סָאד לָאמעלַא טלעטש .(ליסנעּפ)

 .(לערעינ עשארק) עקלעדיש ַא טימ

 -נעב סָאד ןעּפאכרעד וצ טכייל טפָא זיא לעדעינעשַארק ַא טימ
 .םיוז םעד ןופ ןעקורסורַא ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,לעד

 .סדעיב ןעליצפיורַא

 טהערד ןוא סקאו ןעטזָאלוצ ןיא םעדָאּפ ץיּפש םעד ןייא טקניט
 סעקרָאיצַאּפ ןעיליספיורא ןענַאק טכייל רהיא טעוו ,ןייא טוג םהיא
 .ךעלכעל עניילק טימ (םדעיב)

 ,םעדָאפ םענעלַאװ א ןעיליסניירַא
 -ילנהעוועג ַא ןיא םעדָאּפ םעניד 8 ןופ ןעקע עדייב ןיירַא טעיליס

 רעדָא םענעלָאװ א ןעהיצניירא עילטעּפ רעד טימ ןעמ ןעק ,לעדַאנ רעכ
 ,םעדָאפ םענעדייז

 .ערדלַאק יד טעװעטַאר |

 -לעוו ,סטעקנעלב עטלא עטצונעגבָא ערעטיש יד סיוא טוג טשַאוו
 םעװַארּפ ןוא ןעמַאזוצ יירדיייווצ ייז טחענ ןוא ,טינ ןיוש ןעמירַאװ עכ
 רעביא טּפינק ,ןעשַאו ךיז ןָאק סָאװ ,ךיצ רענהעש ַא ןיא ןיירַא ייז
 .ערדלָאק עיינ א רהיא טָאה טָא ןוא לָאװ רעמרילָאק ! ַא טימ

 .הצע ןַא ךיז טינ

 ,ןעכאמ רעגנעל ןעמ ןַאק ךעלעדיילק עצרוק ס'עלעדיימ םעד
 -לעוו רעביא ,הרוחס עסייוו סָאּפ א םיוז ץ'רעביא גידנעוועקוטשניירא



 .קטטאשאוהוסייוומיו

 ךוברנַאה ם'יורפ רעד | י 00

 םענעדייז םענהעש א ןופ סטָאנ שטנערפ טרָאד ןוא ָאד טכַאמ ןעמ רעכ

 (ןעּפינק) .םעדָאפ
 .שינעינגיה ןוא םעווקעב

 טנָאק ,ךעלעדיילק ס'דניק ןעטסנעלק םעד ףיוא סענעשעק ןַא טהענ
 םמינ דניק סָאד טעוװו רהיא ןוא עלעכיטדזָאנ א ןעטלַאה םרָאד רהיא
 הנתמ א ןעבעג ךָאנ םהיא טפָא ןוא לעכיט סמענעי טימ ןעשיוו ןעפרַאד
 ,ראמאק ַא

 .רַאּפ עכילטע ףיוא טהענ
 -רָאפ ענייר לייוו ,ךעלננעהרָאפ ןערוטינרַאג עכילטע ףיוא טהענ

 - ,ךיוא לעבעמ עטלא רָאנ ,זיוה ןעטלַא ןַא רָאנ טינ ןח וצ ןעביג ךעלגנעה
 .עשירפ ןָא דלַאב עקַאט טוט ןוא עגיטמיוק יד בָארַא טמהענ

 .םירקס ןופ ךילננעהרַאפ |

 .ךעלגנעהרָאפ ענהעש רהעז סױרַא טמוק םירקס ןעכַאפניײא ןופ
 מליוו רהיא ןעוו .טםונ ךיז ןעשַאוו ייז .שטיטסמעה ןעטיירב ַא טכַאמ
 ,עװַאק רעכַאוװש ןיא ןייא ייז טקניט ,(םערק) םירק ןערעוו ןעלָאז ייז
 .(קיײטּפַא) וירקע ןיא רעדָא

 .טנעווייל רעלעג ןופ ןעננאהרָאפ |

 רַאפ ןחעש ךיוא זיא ,שטיטסמעה ןעטיירב א טימ ,טנעוװייל עלעג
 ןעקנעלָאמש 8 טימ בָא ייז ןעמ טברַאפ שטיטס ן'כָאנ .ךעלננעהרָאפ
 טפיוק .שיטסיטרַא סיוא טהעז סָאד ןוא ,(ירענָאישעטס ןיא) ליסנעטס
 וליפא ליסנעטס רעד טמוק ,ןערעוו טראדרַאפ טוג טזָאל ןוא ברַאפ עמוג
 .טינ סָאד ןעמ ףרַאד ןעכָאק .בָארַא טינ ךיוא ןעשאוו ןיא

 .ךעלקערוצ-לעבעמ עטמולבענ

 'ראפ לעבעמ ןפיוא ךעלקעדוצ עטמולבעג ענהעש ףיוא טהענ
 -עמ ץרעביא טייז רעקניל רעד ףיוא הרוחפ יד סיוא טעיליּפש .רעמוז
 ךיז טניול סע .טכייל ץנַאג זיא סע .טענ יד בָא טהענ ךָאנרעד ןוא לעב
 .גנַאל ףיוא סע ןעמ טָאה ,הרוחס עטוג רָאנ ןעפיוק וצ

 .קעדוצ טעב רעטמולבענ
 ןוא סָארויב ,טעב ן'ראפ ןעקעדוצ ןָאטערק ןעטוג ןופ ףיוא טהענ

 ןעמ ןעוו ,רעמוז םוא ןעשאוו ןערָאּפשרַאפ טעוו רהיא .רעטייוו ױזַא
 ךיז טלהיפ רעטעוו ןעמיראו ןיא .טפול רעד ףיוא ןייז רעסעב ףרַאד
 .זיוה ןיא ןעמולב יד טָא טימ רעלהיק יו סעּפע

 .לעקערוצ רענדַאמ

 עשרענעמ ענהעש יירד ןָאשריוסניא סייל טימ ןעמאוצ טהענ
 סָאװ ,ןעציּפש ענהעש םורֿא טיג ןעטייז יירד םורא ןוא ךעלכיטדזָאנ
 .ןָאשריוסניא רעד וצ ןעסַאּפ

 :ךעלכיטידָאנ עבלעז יד ןופ .ןעבַאמ ךיוא ןעמ ןָאק קערוצ-טעגנ א
 .רוטינרַאנ םענהעש א טכאמ סָאד
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 .רעכוטרַאפ ןוא דיילק
 -ראפ 8 ןעמהענוצפיוא טוג זיא ,רעדיילק-זיוה ךיז טהענ ןעמ ןעוו |

 | .רענהעש םױא טקוק סע .הרוחפ רעגיבלעז רעד ןופ ךוט
 רעטמיירב דרַאי ַא ןופ ןעמ טכַאמ זיוה ן'רַאפ לעכוטרַאפ ןהעש ַא

 ןוא זדלַאה םַאב ץיּפש ןייא בָא טדיינש .(טיירב יד דרַאי ַא) הרוחס
 םורא ןעקע עלַא ןוא ענעשעק יד טהענ .ענעשעק יד ןופרעד טכַאמ
 סָאד טכַאמ עמשַאט רעגיבלעז רעד ןופ ןוא עמשַאט רעלעה ַא טימ

 ,ךיז םורא רעדנעב ייווצ יד ןוא לעדנעביזדלַאה |

 .ןעטישנייא ןוא ןעכיצ

 ןיא טגעל ןוא טָאלקיזישט ןעקראטש ןופ ןעטישנייא ףיוא טהענ |
 ץגיטכיר ףיױא טהענ ןעביוא .סנעשיק יד ןופ ןערעדעפ יד ןירַא ייז
 ן'רַאפ ןַאלּפ רעטוג ַא זיא סָאד .ךעלּפענק טימ (גניקיט) ןעטישנייא
 זומ ןעמ ןעוו ןוא ,םישדח רָאּפ א ןיא לָאמ ןייא ןערעדעפ יד ןערעטפול
 ןעמשרעטנוא םעד ןיא ןָאמ וצ סָאד טכייל זיא ,ןערעדעפ יד ןעשַאװ
 | .םישנייא

 ףיוא ףױרַא ייז םהיצ ןוא ךעלכיצ עטמולבעג ענהעש ףיוא טהענ
 ןעצנאג 8 (עפָאס) שטנָאל ץפיוא ןעטלַאה ייז ןעמ ןָאק ,ןעשיק-טכַאנ יד

 ,םרעּפענס ןָא טהענ ןוא רענעלק לעסיבַא לעכיצ סָאד טכַאמ .גָאט

 .סנעשוק עפָאס ןעליפנָא
 - -ייז ןערעדעפ רעבָא ,עטַאװ טימ ןעליפנָא ןעמ ןָאק םנעשוק-עפָאס

 ןעמ געמ ,טינ טפָאלש ןעמ עכלעוו ףיוא ,םנעשוק .רעסעב טרָאפ ןעג
 -יוק ןעמ ןעוו ,ןָא םביילק ןעמ עכלעוו ,ןערעדעפ עשרעניה טימ ןעליפנָא
 מימ רעסַאװ רעגיכָאק ןיא ןיירא טקעטש ןערעדעפ יד .ףוע ןא טעל
 טקנעוװש ,םיוא טשטעווק ,ּפָא טעייז .סױא טוג ייז טשימ ןוא ףייז
 ןיירא ייז םלעטש .לעסיש ַא ןיא ןוא ,ןערעסַאװ עטלַאק רָאּפ ַא ןיא םיוא
 .ןענעקורטוצסיוא ןעוויוא ןעמירַאװ 8 ןיא

 -סקע ,יורטש םימ ןָא ןעמ טליפ שטרָאּפ ַא רַאפ םנעשוק-עפָאס
 .(םיוב-ענסָאס ַא ןופ סרעכעטש יד) סלעדעינ ןייּפ טימ רעדָא ,רָאשלעס
 .םוג ץנַאג זיא סָאד ןוא ךעלכיצ ענענַאטערק ענהעש ףיוא טהענ

 מרעטפול .םענעגנַא ןוא ךייוו .ןעשוקזעפָאס 8 ןעליּפנָא ייז טימ ןוא ךעלעקיטש עניילק ףיוא ןעדיינשוצ ןעמ ןָאק דיילק ןעדייז טלַא ןַא
 .ןוז רעד ןיא טפָא

 -ַאװ יד טמהענוצ ,עטַאװ טימ עלעשיק סםָאד ןַא טליפ ןעמ רעדייא
 .ןעסייה ץנַאג 8 ןיא ןײרַא ייז טלעטש ,ךעלקימש עקנעניילק ףיוא עט
 .ןעגָאלשנעמַאזוצ טינ ךיז ןוא עקכוּפ ןייז ייז ןעלעוו םעדכַאנ .ןענערב טינ רעבָא ,ןעקטב ןעוויוא

 -ןיירמוא יד סױרַא טמחענ ,זָארג ענעטינשעגבַא סָאד ףיונוצ טרַאש
 -רעד ,ןעקורט ץנַאג ןיוש ןעוו .גָאט א לָאמ רָאּפ ַא םע גידנערעקרעביא ,ןוז רעד ףיוא גָאט עכילטע ןעפיוה ַא ןיא ןעגיל םע טזָאל ןוא ןעטייק



 םי עיגי .ט"נעב=ב

 ךמדנאה פ'הפ רע - בע

 סע טּפָאטש דייחרעסייה ןוא ןעוויוא ןעסייה ןיא יורמטש סָאד טָא טציהו
 ךייו ,טכייל ןענייז סנעשוק עכלעזא טָא .ןעטישנייא יד ןיא ןיײרַא
 | .חיר ןעגיד'תויח ַא ןעבָאה ןוא

 .שטרָאּפ ץ'ראפ ךילצינ

 רהיא ןעכלעוו טימ ,ןָאטערק םעד ןיא לעגיצ עכילטע ןייא טלעקיוו
 *ךוב סלא ןענעיד ןענָאק ייז ןוא ,שטרָאּפ-רעמוז םעד טצוּפַאב טָאה
 "גיוו א ןיא סרעטלַאהירעיט רעדָא ,שימ ן'טיוא (םדנע-קוב) סרעטלַאה
 | .גָאט ןעגיט

 .טעלַאקירט ןופ שעוורעטנוא
 ןעמ ףרַאד ,טעלאקירמ ןופ שעוורעטנוא ףיוא ךיז טחענ ןעמ ןעוו

 -רעדעפ) טנַאה רעד טימ טהענעגכָא ןייז לָאז םיוז יד זַא ,ןעקנעדעג
 סָאד ןוא ךעלגיוא ּפָארַא טזָאל םיוז עטהענעגכַאדישַאמ א לייוו ,(שטיטס

 ןעקָאז ייב יו ןעפױלבָארַא ןעמחענ טעוװ סנעדייז

 | .לעטימ רענולק ץנַאנ

 יא ,לעברַא רעדיילק יד ןופ םיוז רעד ייב יא ,סרעּפענפ ןָא טהענ

 ךיז ןָאטנָא םייב .(ןָאזעניבמָאק) סּפילס יד ןופ רעכעל לעברַא יד ייב
 - ןעביוהפיוא ךיז ןעלעוו רעדיילק עדייב יד ןוא ןעמַאזוצ עדייב טעיליּפש
 .טנַאה יד ףיוא טביוה ןעמ ןעוו ,ןעמאזוצ

 .לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןרעמעּפ ַא

 ןעטיפסיוא םוג טפראדעג ךיז טלָאװ ,ןיילַא טםהענ סָאװ ,יורפ יד
 ןופ ןערעטעּפ א םהיא ךָאנ ןעדײנשכָאנ ןוא ןערעמעּפ ןעטפיוקעג םעד
 -עטעּפ ןָאשיידנוַאפ ַא זיא סָאד .טנעווייל רעלעג רעקרַאטש רעטונג ַא
 ןייק גידנערילרַאפ טינ ,םהיא ךָאנ ןעדיינשוצ ץילַא ןָאק ןעמ ןוא ,ןער
 -ַאב וצ וליפא ךיז טנױל סע .לעבָארט ןייק גידנעבָאה טינ ןוא טייצ
 .רַאפרעד רעדיינש א ןעלהָאצ

 - .קיטסַאלעמונ ךעלקיטש

 "עז עלַא ס'דניק םייב קיטסאלעמוג עסייוו ךעלקיטש ןָא םהענ
 - ןעמ טרָאּפשרַאפ ,עלעדמעה ןופ טָאנ רעד וצ וצ ייז טעיליּפש ןוא ךעלעק
 .דניק סָאד טרעּפעייד ןעמ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןעיליּפשוצבָא ייז

 ןעקע ייווצ עטשרעביוא יד ייב קיטסאלעמוג ךעלקיטש ןַא טהענ
 געמ רעטסנעפ סָאד .לעטעב םוצ וצ ייז טדניב ןוא ערדלָאק ס'דניק ןופ

 קרַאטש יו ,טקעדעגוצ ןעביילב טעוװ דניק סָאד רעבָא ,ןעפָא ןהעטש
 | .ןעפרַאװמורַא טינ ךיז לָאז סע

 .ךעלייל טלַא |

 סע טסיירוצ ,טימ רעד ןיא ןעגָארמעגסיױא טרעוו ךעלייל א ןעוו

 -ייז ערעקרַאטש יד טָאנ רעטַאלנ א טימ ןעמאזוצ טהענ ,ןעייווצ ףיוא

 ןענעיד ךָאנ ןָאק סָאד ןוא ,ןעטייז ענעסירעגבָא עדייב טמיוזראפ ,ןעמ

 | .רעטייוו
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 .ךוטדנַאה ןוא ךוטשיט טלַא

 ןעניפעג ךָאנ ןעמ ןָאק ,טצונעגבָא ןיוש טרעוו ךומשיט א ןעוו
 ,רעדניק יד רַאפ סניקּפענ םױרַא טדיינש ןעמ ןעכלעוו ןופ ,לעקיטש 8
 .ןעסױטשנָא טינ וליפַא ךיז טעוו רענייק ןוא םורא ייז םיוז

 יז זַא ,ןיד ױזַא ןיוש ןערעוו רעכיטדנאה-ךיק ענעטנעווייל ןעוו
 רךָאנ עוו רהיא ןוא יירד רעדָא ייווצ ןעמאזוצ טהענ ,טינ ןיוש ןעגיוט
 .ייז ןופ ןעצונ ןעגירקסורַא ץלַא

 .ןישַאמ רעד טימ סיוא טנעכייצ

 טוג זיא ,(ינרַאקשטַארּפ) ירדנָאל רעד וצ טקיש ןעמ סָאװ ,שעוו
 עטשרע יד טפיטש-יילב ַא טימ ןָא טביירש .ןענעכייצוצסיוא רעהירפ
 טימ ןישַאמ רעד ףיוא רעביא ייז טהענ ןוא ןעמָאנ ןופ ןעבַאטשכוב
 .טליוו רהיא םעדָאפ רילָאק רעסַאװ

 רעהירפ רעבָא ,ןעמָאנ םעד ןענעכייצסיוא ךיוא ןעמ ןָאק טניט טימ
 .ןעסילפוצ טינ טעוװ טניטמ יד ןוא ,ץַאלּפ סָאד ןעלַאמכַארקוצנָא םוג זיא

 .רעטסניפ רעד ןיא טינ טעשזערעמ

 ,ןעקָאז עלקנוט ןעשזערעמ וצ טנעװָא ןיא םיוא טמוק סע ןעוו
 טפלעה סָאד .לעּפמעל ןעשירטקעלע םענעדנוצעגנָא ןַא ןיירַא טגעל
 .ןהעז וצ רעסעב

 .ןעניוא טָאטשנַא ךעלּפענק |

 ץ'מושּפ ןענייז ,סרעב-ידעט יו ,ךעלכעליּפש-רעדניק ןופ ןעגיוא יד
 .ךעלּפענק-ךיש עצרַאוװש ןָא טהענ ןוא םױרַא ייז טמהענ .סעקליּפש

 .ןעטַאלראפ וצ ןהעש
 ,ןעשאוו ךיז ןעפרַאד סָאװ ,רעדיילק עשרעדניק טהענ ןעמ ןעוו | 

 ךיז לָאז סָאד זַא ,גייצ ךעלקיטש ןעהענוצנָא ןעטנוא ץיגרע טוג זיא
 -םאל א סלַא ץונוצ סע טמוק ךָאנרעד .שובלמ ן'טימ ןעמאזוצ ןעשַאוװ
 ,שובלמ רעצנַאג רעד יו ,טריקַאילבעגבָא ױזַא זיא סע לייוו ,עלעק

 .רעטעּפש ףיוא בא טינ טנעל
 רהעז .ןעגרָאמ ךַאמש ןיינ טפָא טרָאּפשרַאפ טנייה ךָאטש ןייא

 -ָאפ םעד ןעיליסניירַא ןוא לעדָאנ א ךָאנ ןחעג וצ ךיז ןעמ טליופ טפָא
 -דָאנ ייווצ ןעשוקניּפ א ןיא טקעטשעגניירא ןעננעה גידנעטש לָאז .םעד
 ךיילג ןעמ טהענרַאפ ,םעדָאפ ןעסייוו ןוא ןעצרַאװש ןעגנַאל ַא טימ ןעל
 ,ןעלַאפבָארא ןיא ןיוש טלַאה סָאװ ,לעּפענק סָאד ןוא סיר ןעשירפ ַא
 .ןעלאפענבָארַא עקַאט ןיוש זיא םעכלעוו רעדָא

 .םידָאּפ רעקרַאטש ַא
 ףױא םעדָאפ רעטסקרַאטש רעד זיא (קייטּפַא) סאלפ לאטנעד

 -עוואוי יד ייב רעבָא .לערעּפ ,סעקרָאיצַאּפ ,ןעלערק ןעיליצוצפיורַא
 טיילק טנעס-ןהעצ ןיא ןוא ,ךעלטעק עניד עכלעזַא ןעמ טגירק רעריל |

 .ףױרַאד טָארד עכייוו ,עניד ןַאראפ ןענייז
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 ,19 לעטיפק

 ,סענעדיישרַאפ --- .896 .ז ,ןעמולב -- .898 .ז ,(ןעטסוק) סעשוב-ןעמולב
 ,40/ .ז ,ררע יד ןערעסעברַאפ -- ,409 .ז

 .ךַאז רוטַאנ ַא -- רוטַאנ רעד וצ עביל
 טימ ןוא הנויח טימ טגרָאזרַאפ ןיוש ןענייז ןעשנעמ יוװ םעד ךָאנ

 -רעדַאב עגיטסייג ןוא עכילרעּפרעק יד רַאפ ןעכאז עגיטיונ ערעדנַא
 רענהעש רעד וצ ןעניוא עדנעבעיל ןעווערעק ןָא ייז ןעביוה ,ןעשינעפ
 טעמכ טבעל סָאװ ,להיפעג רעטלעצרָאװעגניײא ןַא זיא סָאד .רוטַאנ
 רעד ייב סױרַא טגנירּפש רעכלעוו ןוא ,ןעצרַאה ס'נעשנעמ ןעדעי ןיא
 .טייהנעגעלעג רעטשרע

 טינ ןעמ ןָאק רוטַאנ רעד וצ עבעיל ןופ ליּפשייב ןערעסעב ןייק
 טימ עלעטסעק א רעדָא ,ןעמולב לעּפעט א ןופ דליב סָאד יו ,ןעניפעג

 -םנעפ ייד ףיוא סנירג ךעלקעטש ענעסקַאוורעדיטינ ןוא עטרַאװקשרַאּפ
 שטָאכ .סטנעמענעט עטרעטסניפרַאפ יד ןופ סעקינָאג יד ףיוא ןוא רעט
 -בלַאה טפָא רהעז ןוא עטעטסעּפרַאפ ,עגנע יד טָא ןופ סעקינרימאק יד
 -ץגסױרַא ןעדנעטשמוא יד ךרוד ןיײלַא ךעכבענ ןענייז רעכעל ערעטסניפ
 ץרַאה סָאד רעבָא ,ןענָאז וצ ױזַא ,רוטַאנ רעד ןופ ןערָאװעג טּפַאכ
 -ירפרעד םעד ךָאנ טקנעב גיוא סָאד ןוא ,רהיא וצ ךיז טםהיצ םרעייז
 .רילָאק רעישסירעטקַארַאכ רהיא זיא סעכלעוו ,סנירג ןעדנעש

 סע ןעמעוו ,ןעשנעמ ןעכילקילג םעד ןופ ןיוש טדער רעוו רעבָא
 ךָאד ךיז טּפאכ ןַאד ?ףרָאד ןיא ןעניואוו וצ לזמ סָאד סיוא טלַאּפ
 -ַאמ וצ ףיוא טרָא לעקיטש עטסנעלק סָאד ןעצונוצסיוא דלַאב רעדעי
 ןעמולב יד יוװ ,סנירג סָאד יו ,ןהעז וצ םוא ,לעדנעטרעג ַא ךיז ןעכ
 | - .ןעסקַאװ

 ענעקורט אזא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ נינעוו רָאג ןארַאפ ןענייז סע
 .ייז וצ ןערילעּפַא טינ לָאז ןעמולב ןופ םינּפ עכילבעיל סָאד זַא ,המשנ
 א ןעפורעגסיורא טרעוװו טייהשנעמ רעד ןופ קלח ןעטסערג םעד ייב
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 ם'רוטַאנ רעד וצ ןעצרַאה ןיא טײקמירַאוװ ַא ןוא םינּפ ןץ'פיוא לעכיימש
 -לעוו ,ןעגנוצנַאלפ ערעדנַא יד וצ ןוא ןעשינעפעשַאבדךעמולב עקנענהעש
 םָאװ ,עגעלפ לעסיב םעד רַאפ טנַאה רעדלימ ַאזַא טימ ןעלהָאצַאב עכ

 םעשונ ןעמלנ
 טניול ,לעדנעטרעג א טימ ,זיוה ס'דרָאלדנעל ןיא טניואוו ןעמ ןעוו

 ןעהילב עכלעוו ,(םעטסוק) סעשוב ןעצעזרַאפ וצ טינ ךילריטַאנ ךיז
 טָאג ןענרָאמ ןוא ָאד טנייה קינרימַאק ַא זיא ,סנעטשרע .רהָאי סעדעי
 עטשרע סָאד עקַאט ךיז ןעהילבוצ סעשוב עלַא טינ ןוא ,ואוו טסייוו
 / -ַאז ןעצנאלפ וצ רָאנ ךיז טסולג סע זַא ,ךילריטַאנ זיא םורַאד .רהָאי
 ךיז לָאז רעמעּפש ףיוא ןוא ,דלַאב עקַאט ןיוש ןעהילב עכלעוו ,ןעכ
 להָאצ עסיורג אזא ָאד ןענייז ןַאלּפ םעד טָא רַאפ ןוא .ןעגרָאז טָאג
 ןערעוו טלעדנַאװרַאפ ןָאק ץַאלּפ עט'סואימ סָאד זַא ,ןעמולב עכילרהעי
 ,הימ גינעוו רהעז טימ ןדעדג ַא ןיא

 ןיא ,זיוה ןעגייא ןַא ןעבָאה וצ קילנ סָאד טָאה ןעמ ןעוו רעבָא
 ןַאד ,טדָאמש רעד ןופ סױרַא רָאנ ןליפא רעדָא (ףרָאד) ירטנַאק רעד
 סע ןעצעזוצמורא ןענינרַאפ רוטַאנ רעד ןופ רעבָאהכעיל רעד ךיז ןָאק
 ,רהָאי וצ רהָאי ןופ ןעהילב עכלעוו ,(סעטסוק) ךעלמיוב-ןךעמולב טימ
 ךיז ןעמ טביילק ץַאלּפ ַאזַא טַא רַאפ .ענעלפ גינעוו רהעז ןעכיורב ןוא
 ם'נופ ךשמ ןיא ,ןערעדנַא ן'כָאנ רענייא ןעהילב עכלעוו ,סעשוב םיוא
 עדנע זיב לירּפַא ןופ געט עטצעל יד ןופ גידנעביוהנָא ,רעמוז ןעצנַאג
 .וו .ַא .א ,ןָא עטייווצ סָאד טביוה ,בָא טהילב סנייא .רענמעטּפעס

 -לעוו ,ךיוא ןעמולב ןעצעזוצנייא טוג זיא סעטסוק יד טָא ןעשיווצ
 ,סעטסוק יד ןופ ןעהילב םעד ןעשיווצ טייצ יד סיוא לָאמַא ןעליפ עכ
 לָאז זיוה םורַא ץַאלּפ סָאד זַא ,ָאמינ טונימ םוש ןייק זיא סע זַא ױזַא
 ןעמולב ןעטרָאס ךס ַא רהעז ןַארַאפ ןענייז סע .ןעמולב ןהָא ןעביילב
 -טע ןעבעג דלַאב ןעלעוו רימ .סעטסוק יד וצ ןעשימוצ םעד בעילוצ
 ,ןעטייצ ענעדישרַאפ ןיא ךיוא ןעהילב עכלעוו ,ןעמולב ןעטרָאס עכיל
 טע'גרח טסָארפ רעד ןעוו ,רעמוז עדנע םעד זיב לירּפַא ןופ גידנעבױהנָא
 סעטסוק עכילטע ןענעכערסיוא רעהירפ רימָאל רעבָא .קעװַא ןיוש ייז
 .רעמוז ם'נופ ןעטַאנָאמ ענעדיישראפ ןיא ןעהילב סָאװ ,(םעשוב)

 .סעשוב ןעמולב עגינייא
 טסָארפ רעד יוװ ױזַא ,ךיז םהילבוצ סָאװ ,שוב רעטשרע רעד

 | : זיא ,רעביא רָאנ טהעג
 יד ףיוא ךעלעקעלג עקנעלעג ןענייז סָאד .א יט יי ס ר א פ

 .ךעלעגייווצ
 ןאראפ ןענייז סע .(ןעריס) ק ַא לי י ל רעד טמוק םהיא ךָאנ

 .טנַאקַאב רע זיא ןעדעי .רעכיליולב ןוא רעסייוו
 ס'חלכ רעד) ה טיר לע דיי ר ב טסוק רעטנַאקַאב-טוג רעד
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 ןיא ךיוא טפָא רהעז ןוא .טייצ רעגיבלעז רעד ןיא טהילב (לעצנערק
 טסייה סָאװ ,שוב רעטכידעג רעד ךיז טליּפשוצ טייצ רעגיבלעז רעד
 טימ ,ךעלעקעלג עכילבעיל יד טימ ,אז ָא ר א ינ יש ז ד ריוו
 טליּפשוצ דלַאב עקַאט ןוא ,ןעטַאשַאב טושּפ ןענייז ךעלגייווצ יד עכלעוו
 -- שוב רעראברעדנואוו רעד ךיז

 -יילב שוב םעד טָא ןופ ךעלטעלב יד .ן ָא ר ד נ ע ד ָא ד ַא ר
 רעד ךיז טרעקאלפוצ דלַאב עקַאט ןוא .רעטניוו ןעצנַאג א ןירג ןעב
 | --- שוב

 סױרַא ןיוש ןעמוק ןַאד .עװעזָאר ןוא עטיור ןארַאפ . א י ל עז א
 י ---םינימ ייווצ יד

 .לעּפרױּפ ןוא סייוו : א י ר עי י פ ם
 -- ץפיוא ןעמולב עדנור יד ןעמוק ינוי עדנע ייב
 ןארַאפ ןעכַאװ עכילטע ךיז ןעטלַאה ןוא ,שוב לָאב-וָאנפ

 .ןערילָאק עסייוו-ןירג ןוא עיולב ,םערק
 ןעציה יד ךיז ןעליּפשוצ ,בָא ןיוש ןעהילב ייז סָאװ טייצ רעד ןיא

 ןַאד ןוא ,טסוגיוא זיב סעטסוק יד ןעשיווצ אש טרעוו סע ןוא ילוי ןופ
 רעבָא ,לָאבױָאנס ןָא ךיוא ןעפור עגינייא סָאװ ,שוב רעד ךיז טחילבוצ
 --זיא ןעמָאנ רעגיטכיר רעד

 -גנעל ןוא סיורג ןענייז ןעמולב יד טָא .א יש ז ד נע ר דיי חה
 ץעדנע םייב .ןיורב ייז ןערעוו ךָאנרעד ,סייוו רעהירפ ןענייז ייז .ךיל
 -רענעקורט ןעלעטשניירַא ךעלגייווצ עגנַאל יד טימ ייז ןעמ ןַאק רעמוז
 .רעטניוו ןעצנַאג א ןעטלַאה ייז ןוא סעזַאוװ ןיא דייה

 / ףיז טהילבוצ אישזדנערדייה רעד טימ טייצ רעגיבלעז רעד ןיא
 ףיױא טינ טרעה ןוא (אעטלא) ן ַא רעש ווָא זו ַא ר טסוק רעד
 -ייא .ןעטרָאס יירד ןַארַאפ .ןעכָאװ סקעז א גיוא סָאד ןעקיצטנע וצ
 ..ןעטייווצ ם'נופ רענהעש זיא רענ

 ןעמולג עגינייא
 ןענעיד עכלעוו ,ןעמולב עּפורג א ןענעכערסיוא רימ ןעלעוו טציא

 -יפסיוא ,רעמוז ןעצנַאג םעד טצוּפראפ ןעטרָאג םעד ןעטלאה וצ ףיוא

 .ןערָאװעג ןעגיוושטנַא ןיוש ןענייז סעטסוק יד ןעוו ,טייצ יד גידנעל

 ם ּפ י ל ו ט ןעטרָאס ענעדיישרַאפ יד ןענייז עמשרע יד רָאג

 ףרַאד ןעמ .(סעלעביצ) םבלאב ןופ םױרַא ןעסקַאװ ייז .(ןענַאּפלומ)

 ,דרע רעד רעטנוא סעשטניא סקעז ַא ,רעבָאטקָא ןיא ןעצעזרַאפ ייז

 ןעלארטש עטשרע יד טימ .רעטניוו ןעצנַאג םעד טרָאד ייז ןעזַאל ןוא

 ןוא ,ךעלעּפעק ערעייז ןעּפוטשסיורא ןָא ןיוש ייז ןעביוה גנירּפס ןופ

 עלעג ,עטיור ערעייז טימ גיוא סָאד ןיוש ייז ןעהערפ טייצ-חסּפ םורָא

 ןופ ןעצנַאלּפ וצ טוג זיא ייז .ןערילָאק עדנעקיצטנא ערעדנַא ןוא

 .(404 לעטעלב העז) סעשוב .רעדָא ,ןעמולב ערעדנַא יד רַאפ ,טנערָאפ

 רעד ןופ םולב רעדעי זַא ױזַא ,תורוש ןיא ייז ןעצעז וצ ןהעש זיא סע
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 רעטשרע רעד ןופ סּפילוט ייווצ ןעשיווצ ןעמוקסיוא לָאז הרוש רעמייווצ|
 | .וו .ַא .א הרוש

 ןעביוה עכלעוו ,ןעמולב ענהעש רהעז ןענייז סָאד .םס י ריי א
 טביוה הענש רעטצעל רעד ןעוו ,דרע רעד ןוֿפ ךיז ןעקורוצסורַא ןָא
 טימ ןיוש ייז ןעריצלָאטש יַאמ טימ רעד ןיא ןוא ןעצלעמש וצ ןָא ןיוש
 ןעהילב ןוא ,ךעלּפעק רעדנעוװעל ןוא םירק ,לעּפרױּפ ,עלעג ערעייז
 ןעמוק ָאד .ןיירא ינוי ןיא וליפא ןוא ,שדוח ןופ עדנע רעד זיב ןיירַא
 | סקניּפ סױרַא ןיוש

 יד ווָא יליל ,סמ ַאיליוו טיווס ,םקניּפ
 ףרַאד ןעמ .ןײלַא ןעסקַאװ ןעמולב יירד עטצעל יד טָא .יל עוו
 ןָאק ןעמ רעבָא !טנוזעגײבַא ןוא העירז יד ןעצעזרַאפ לָאמ ןייא זיולב
 סעדעי ןוא ,ןעצעזרַאפ ןוא ןעטעלק-ןעמולב יד ןיא עגיטרַאפ ןעפיוק ייז
 | .ףיוא ייז ןעמוק רהָאי

 רעטכייל ךױא זיא יז .(ט סַאּפ ַאיַאניוול) םיזנעפ
 .(408 לעטעלב) גנירּפס ןיא גיטרַאפ ייז טּפיוק ןעמ ןעוו ,ןעריוויטלוק וצ

 -לעוװ ,ךעלעמילב עקנינהעש .רהעז ךיוא ןענייז סָאד .ם ק ַא ל פ
 םעדעי ןוא לָאמ ןייא ייז טצעזרַאפ ןעמ .טייצ עגנַאל 8 ןעהילב עכ
 -ימיונ יד רָאנ ייז טיג ןעמ יבַא ,ןעמוקוצסױרַא טינ ייז ןעסעגרַאפ רהָאי
 לעסיבַא ןוא טסימ לעסיבא -- ןעפרַאד ןעמולב עלא סָאװ ,עגעלפ עג
 ,דרע יד ןערעדורוצוצ רעמוז םוא לָאמ עכילטע ןוא ,(םייל) ךלַאק
 ןיא טמוק סקַאלּפ .ןערעװ ןעקַאברַאפ ןוא טרַאה םינ לָאז יז
 -רימַאש עֶלַא זיב סיי ןופ גידנעבוהנָא ,ןערילַאק ענעדיישרַאפ
 רעמעּפש ןוא ילוי ןיא ןעהילב ייז .וו .8 .א יולב ,לענ ,טיור ןופ ןענ
 .ךיוא

 -יירע שז ד ןא סק ַאלקדא-ירָאפ ,סאינוטעפ
 -סקלָאפ עטמהירַאב ןענייז סָאד .טנַאקַאב ןעדעי ךָאד ןענייז ס ם וינ
 | .רעמוז ףוס םעד זיב ןעהילב עכלעוו ,ןעמולב

 יז לייוו ,ןעסעגראפ טינ רימ ןערָאט םולב יד טָא .איוו ל א ם
 -רַאפ רחָאי סעדעי יז זומ ןעמ  .עגנילביל ענײמעגלַא יד ןופ ענייא זיא
 -צעזרַאפ גימרַאפ גנירּפס ןיא ןעפיוק וצ זיא עטסעב סָאד רעבָא ,ןעצעז
 רעד ןיא ןעצעזסיוא ייֵז ןוא ןעמולב יד מַא םימ ךעלּפעט עניילק עמ
 ןיוש טָאה ץלַא ןעוו לייוו ,ןעמולב ערעדנַא עלא ןופ עהייר רעטשרע
 ןערעהוצפיוא ןעניז ןיא טינ וליפא איוולאס יד ךָאנ טָאה ,טהילבעגבָא
 .ןעמולב ענידרעייפ ערהיא טימ ןעטרָאג םעד ןענהעשַאב וצ

 .ר ד טייז רעטייווצ רעד ןופ וא רענַָאר סע 5 ר ַא ק ס םעד םייז ןייא ןופ טצעזרַאפ ָאמ ?טנהעשַאב ןוא טרחיצַאב ןיילַא ןער יע טימרעד ןוא ,ןעגנוצנַאלּפ עדנעסקַאװ ךויה רעד ןיא יד טָא ןעטלַאה -רעטנוא ןעק עכלעוו ,עדייבעג א םעּפע ױזַא רעדָא ,שזַארַאנ ַא רהיא טָאה .מילפ ןעוו .רד ןוא רענַאר מ על ר ַא ק ס
 -נייק טעוװ רהיא רעבָא ,םייוו טעמכ ,קניּפ-לעה א עטייווצ .יד ןוא זיור עטיור-לעקנוט ַא זיא עטשרע יד  .ןעזיור עסייװ מט יל פ ןע וו
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 עדייב יד םָא .סקַאװ ןופ טכאמענ טינ זיא סָאד זַא ,ןעגָאז טינ לָאמ
 --רעטנוא רָאנ םעוו רהיא יבַא ןוא ,ךיוה רעד ןיא ךיז ןעהיצ ןעזיור
 ןעקעדַאב רהָאי רָאּפ ַא ןיא ייז ןעלעוו ,ןערַאּפשרעטנוא ייז ,ןעפלעה
 ןיא ןעהילב ייז .טייקנהעש רעזעיצַארג רעייז םימ עדייבעג .עצנַאג יד
 .(עוועזָאר) קניּפ ןיא ךיוא טמוק רענָאר רעד .ילוי בױהנָא םעד זיב ,ינוי

 .ןעמולב ערעדנַא ךס א

 יד ןעשיווצ ןַאט קוק א רָאנ ןעפרַאד ןעמולב ןופ רעבַָאהבעיל יד
 יו ,ףירנַאב א ןעגירק ייז ןעלעוו ,גָאלַאטַאק-ןעמולב ַא ןופ ךעלטעלב
 עדנעקיצטנע ןופ ןעטרָאס ענעדיײשרַאפ ןיא זיא טלעווןעמולב יד ךייר
 עלַא טנעכערעגסיוא טינ ןערעוו טרָאד ןליפא רעבָא .ןעשינעפעשַאב
 טימ ךיז ןעגינגַאב ןעשנעמ רעבָא .ןארַאֿפ ייז ןענייז לעיפ ױזַא ,םינימ
 .עטסנהעש יד ןענעכערסיוא רימ ןעלעוו טָא ןוא ןעטרָאס עכילטע

 ןָאק גנירּפס ןיא ןעמולב עטשרע יד ןעשיוצ .ןייב טָאלַָאק
 יױזא ןענייז עכלעוו ,ךעלעקעלג עקנענהעש יד טָא ןענעכערניירא ןעמ
 עכלעוו ,ךעלעּפעק ערעייז ּפָארַא ןעזָאל ייז זַא ,(ןעדיישאב) טסעדאמ
 יײז .ךעלעדנוּפש יו ,טליוו רהיא ביוא רעדָא ,ךעלעקעלג יוװ ,ןעגנעה
 -ןירג ןימ א ןיא ןוא יולב ןופ ןעגנורימַאש עלַא ןיא ,קניּפ ןיא ןעמוק
 -רַאפ ןעמ יבַא ,ןײלַא טסקַאװ סָאד .דנעקיצטנע זיא רעכלעוו ,יולב
 -רעד ןוא ,רהָאי ןעטייווצ םוצ טשרע ןעהילב ייז .לָאמ ןייא ייז טצעז
 עבלעוו ,רעדניק עגנוי ערעייז ןעצעזוצמורַא ייז םורַא םוג זיא ךָאנ
 ,העירז יד ןעגָארטרעד טָאה טניוו רעד ןיהואוו ,לַארעביא ףיוא ןעהעג
 ױזַא טָא ןענָאק ייז ןוא ,לופ ךעלמיוב יד טלַאה עיינ ץלא ןעצעזוצ סָאד
 ןוא גנירּפס ןיא הירפ רהעז ףיוא ןעמוק ייז .גנַאלנערהָאי ןעסקַאװ
 ןעקעטש םעד טגניוב ןעהילבבָא ץ'כָאנ .ןעכָאװ רָאּפ א ךיז ןעטלַאה

 .ןערעוו ןעכָארבוצ טינ לָאז רע זַא ױזַא רעבָא ,דרע רעד וצ רעטנורַא
 ןיא ןייא ןיּפסױלק יד טקעטש ןוא ןיּפסיױלק ַא טימ ןייא םהיא טגיוב
 ןוא ,ןערעוו גיטרַאפ לָאז העירז יד םוא ,ןעמ ףרַאד סָאד .דרע רעד
 ךיז יז טיש ךילנהעוועג .ליוו ןעמ ואוו ,ןעצעז יז ןעמ ןָאק ךָאנרעד
 -לץעוו ןופ ,רעדניק עגנוי יד ףיוא ןיילַא ןעמוק רהיא ןופ ןוא םיוא ןיײלַא
 .ןעביוא טדערעג ןעבָאה רימ עכ

 ,םולב ענידרעדעפ ענהעש א זיא סָאד .סנ אטל ַאס טיווס
 ןוא םיור ,לּפרױּפ ,עדנעוועל ןופ ןערילָאק עכילטע ןיא טמוק עכלעוו
 ןיא ךיז טםהילבוצ יז ןוא גנירּפס בױהנָא ןיא העירז יד טצעזרַאפ .סייוו
 שוב ן'פיוא ןהעש זיא יז .טסערפ יד זיב ךיז טלַאה ןוא רעמוז טימ רעד
 .ןהעש טקעמש ןוא ךיוה יד םופ יירד טסקַאוו .עזַאװ רעד ןיא ןוא

 טסקַאװ עכלעוו ,םולב ַא זיא סָאד .ר עיול פיר ע דיי פ ס
 -נעה עכלעוו ,ךעלעּפעק עװעזָאר ערהיא טימ טריצלָאטש ןוא ךיוה ץנַאג
 / ןעצעזנייא העירז יד געמ ןעמ .רעטעלב יד ןופ רעכעה זעיצַארג ןענ
 ןיא ןעצעזרַאפ יז ןָאק ןעמ רעדָא ,םירָאו טרעוו רעטעוו סָאד יו ,דלַאב
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 ןוא ,רעהירפ ןעכָאװ יירד-ייווצ א ,ךעלטסעק רעדָא ,ךעלּפעט ןיא זיוה
 | י .ןעטרָאג ןיא ייז ןעצעזסיורא ךָאנרעד

 יז רעבָא ,םולב עשידָאמ-טלַא ןַא זיא סָאד .רע ייול פ-ןרָאק
 -פיוא גינעוו ץנַאנ טרעדָאפ ןוא ןעטמרָאג ןעדעי ןיא גנילבעיל ַא זיא
 ףרַאד ןעמ .טיור ןוא קניּפ ,יולב ןיא ןעמוק ייז .ךיז וצ טייקמַאזקרעמ
 יד ןופ טינ ףיוא ייז ןעמוק רהָאי סעדעי ןוא ןעצעזרַאֿפ לָאמ ןייא ייז
 ןופ ןעפרָאװאוצ ייז םורַא טרעוו סָאװ ,חעירז רעד ןופ רָאנ ,ןעלצרָאװ
 | | .ןײלַא ךיז

 ןיא טמוק עכלעוו ,םולב ענהעש א זיא סָאד .א זו א י ב א ק ם
 זיא ןוא ,גנַאל ךיז טלַאה ןוא ךיוה ןוא קרַאטש זיא .ןערילָאק עכילטע
 ןעמ געמ העירז יד .ןיירַא סעזַאװ יד ןיא ןעמעקוב רַאפ טוג םורַאד
 םהילב .טסָארפ ןופ רהאפעג ןייק ָאטינ ןיוש זיא סע ןעוו ,ןעצעזרַאפ
 | .ןעצעזנייא ן'כָאנ םורַא ןעכָאװ ףלעווצ ןיא

 טכיורבעג טרעוו עכלעוו ,םולב ַא זיא סָאד .א יט עס ניו פ / |
 ייב .ןעצוּפַאב רָאנ ןעק ןעמ סָאװ ,ץלַא ןעצוּפַאב וצ סַאמטסירק ףיוא
 יו ,טיור ױזַא רחיא ףיוא רעטעלב עגנַאל יד ןערעוו רעמוז עדנע רעד
 םולב יד לָאװבַא ,םולב רעד רַאפ רעטעלכ יד ןָא טמחענ ןעמ ןוא ,רעייפ
 יד .ןדעש רהעז .ךעלטעלב יד ןעשיווצ עטסנינעווניא סָאד רָאנ זיא
 ןעהעג טסערפ יד יוו ,דלַאב ױזַא ןערעוו טצעזעגנייא ףרַאד העירז
 | .רעביא

 שי .םולב ץנהעש ןוא עקרַאטש ַא רחעז זיא סָאד .םס איניז
 -יישרַאפ ךס 8 ןיא טמוק יז .ןעכַאװ סקעז ַא ךיז טלַאה רעדנוזַאב עד
 -ימש ַא ףיוא ץיגרע ןעצעזראפ וצ םוג זיא העירז יד .ןערילָאק ענעד
 ץעגנוי יד ןעצעזרעביא ןַאד ןוא ,ןעמאזוצ עלא ןעטרָאנ ןיא ץַאלּפ לעק
 ןעמוג א ןעביג ןוא רעקראטש ןעצעזרעביא ם'נופ ןערעוו ייז .ךעלעמיוב
 .טַאטלוזער

 א זיא סָאד .ס י ס פ א י ר א ק רעדָא ,סיס ּפ ָאיל א ק
 ףיוא טסקַאװ יז .ןערילָאק לעיפ ןיא טמוק עכלעוו ,םולב עשיזענַאּפַאי
 יז טהעז ןעטייוו רעד ןופ זַא ױזַא ,ךעלעקעטש עגנַאל עקניניד רהעז
 ןופ ןעטלאחעגרעטנוא טינ ,טפול רעד ןיא טסקַאװ יז יו ךיילנ סיוא
 .טכייל ץנַאג טסקַאו .טינרָאג

 יוו ,םעד ךָאנ ןיילַא ןעסקַאװ ןעמולב יד טָא .א י ד ר א ל ה ע ג
 רהעז .רעמוז ןעצנַאג א טסקַאװ .לָאמ עטשרע סָאד ייז טצעזרַאפ ןעמ
 רעסיוועג ַא ןיא ןעמולב ערעדנַא ןעשיווצ ייז טצעז ןעמ ןעוו .ןהעש
 ערעדנַא ייווצ לָאמַא ךָאנ ,יז ןַאד ןוא ערעדנַא ייווצ ,.ב .צ ,גנונדרָא
 .ןעמולב לעטעב ַא םורַא טנַאק א רַאפ ןהעש  .יז לָאמַא רעדיוו ןוא

 ץכױה ,עסױרג ַא זיא סָאד .םדל ָאגירעמ ןאקירפַא
 -עמש יד לייוו ,ןערעוו וצ טרַאּפשעגרעטנוא טרעדָאפ עכלעוו ,םולב

 לעג ןופ ןעגנוריטַאש ענעדיישרַאפ ןיא טמוק .ךיוה רהעז ןענייז םנעק !
 טסערפ יד ןעוו ,העירז יד טצעזרַאּפ .ןעטרָאג ןיא גנורהיצ ַא זיא ןוא
 | | | ,רעביארָאפ ןעצנַאגניא ןיוש ןענייז
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 ןיא םולב ענעטעמַאס ַא זיא םָאד .ד לָא גיר ע מ פ ח עק
 .ןײרַא טסָארפ ן'זיב ןוא טכייל טסקַאװ .לעג ןופ ןערילָאק ענעדיישרַאּפ

 עגיזָאד יד טָא ןופ חעירז יד .ד לָא גיר ע מ ש ט נ ע ר פה
 יד ןעצעזסיױרא ךָאנרעד ןוא ,זיוה ןיא ןעצעזרַאפ וצ טוג זיא ןעמולב
 א .ןהעש רהעז .רערעדנַא רעד ןופ ענייא םופ ַא ןעגנוצנַאלפ עגנוי
 -רעטנוא ךיז טגיטיונ ,טסָארפ ן'זיב ילוי ןופ טהילב ,םולב עקרַאטש
 .ןערעוו וצ טרַאּפשעג

 ןעמולב ןערילָאק ענעדיישראפ ןופ עיצקעלָאק יד טָא .ק ַא ט ס
 ןוא קרַאמש ןענייז ,ןהעש ןעקעמש ייז .טייהנעדירפוצ ךס 8 ןעביג
 ,ּפעט-ןעמולב ןיא ןהעש ךיוא ןענייז ייז .ענעלפ ךס ןייק טינ ןערעדָאּפ
 עדנע םִא ןעצעזרַאפ וצ ייז טוג זיא סע .יאדוא ןעטעקוב רַאפ ןוא
 יז ,ךעלכיוה ןיוש ןענייז ןעגנוצנַאלפ יד ןעוו ןוא ,זיוה ןיא רעטניוו
  טרעוו סע ןעוו ןוא ,ךעלּפעט ןיא רעדָא ,ךעלטסעק ןיא ןעצעזוצרעבירַא

 ןעצעזרעביא סָאד .ןעסיורד ןיא ןעצעזסיורא ןַאד ייז ,םירַאוו ןיוש -

 -יבַא ןעצעזרַאפ וצ טונ ךיוא זיא רעמוז עדנע רעד ייב .ייז טקרַאטש
 -ץגפיוא טוג ןיוש ןענייז ךעלמיוב יד ןעוו ןיא העירז רעד טָא ןופ לעס
 םוא ןעהילב ןעלעוו ייז ןוא ךעלּפעט ןיא ןעצעזנייא ייז ןעמ ןֿאק ,ןעגנַאג
 .םייה קרַאטש טינ זיא סע ואוו ,זיוה ןיא רעטניוו

 -יײשרַאפ ןיא טמוק סָאװ ,םולב ַא זיא סָאד .א לוד נע ל א ק
 מכייל .רעטנעצ ןיא לעגיוא לעקנוט א טימ לעג ןופ ןעגנוריטַאש ענעד
 .לעבָאד ןוא לעגניס .רעמוז ןעצנַאג םעד טהילב ןוא ןעצעזרַאפ וצ

 לב עקרַאטש ןוא עקנענהעש יד טָא .ם ַאיל יוו טיוופס
 ,ןעכָאװ סקעז 8 זיוה ןיא העירז רעד ןופ ןעצעזראפ ןעמ ןָאק ךעלעמ
 םעד רעבָא .ןיירא ןעטרָאנ ןיא ןעמהענסיורא ייז ןעק ןעמ רעדייא
 -יווװ טיווס עגיטרַאפ טפיוק .ןעמ ןעוו ,ןעמ טנירק טָאטלוזער ןעטסעב
 ןופ ףיוא ךָאנרעד ןיוש טמוק סָאד .ךיז ןעהילבוצ ייז רעדייא ,סמַאיל
 םימ טסָארּפ ם'נופ ןעצישַאב םונ רָאנ ייז ףרַאד ןעמ ,רהָאי וצ רהָאי
 רעמוז טימ רעד ןיא .(רונעמ) טסימ ןעטליופעגרעביא ןוא רעטעלב
 טשרע טעוו ןוא ףיוא טהעג עכלעוו ,העירז עיינ ןעטישוצמורַא טוג זיא
 ,רעכַאװש ןערעוו ,בָא ךיז ןענָארט עטלא יד לייוו ,רחָאיַארעביא ןעהילב
 ,םיוא טינ לָאמנייק סמַאיליװ טיווס יד ןעהעג ןַאלּפ םעד טָא טימ רעבָא

 סעדעי ןעצעוראפ ןעמ זומ סָאד .ק ני פ זינ ע ּפ ע ש ז ד
 .ןיירַא טסָארפ ן'זיב ןעהילב ייז .םירַאװ רָאנ טרעוו סע דלַאב יו ,רהָאי
 ןעטלאה ייז ןעלעוו ,רעמוז ןיא לָאמ ייווצ ַא ןעהייזרַאפ ייז ןָאק ןעמ
 .רעהפיוא ןא ןהָא ,ןעמולב טימ טליפעגנָא טוג טעב-ךעמולב סָאד

 ןעמולב ענהעש רהעז ךיוא ןענייז סָאד .סקניּפ זינייש ט/- |
 "יורב ,סקניפ זינעּפעשזד יד יו ,רעטקַארַאכ ןעגיבלעז םעד ןעבָאה ןוא
 .עגעלפ עבלעז יד גידנעכ

 ןעמ .םולב עדנעקיצטנע ,ענחעש ַא זיא סָאד .א י ק ר א לק
 עטיור ןוא ץנַארַאמ ,סייוו ןיא טמוק .רהָאי סעדעי ןעצעזרַאפ יז ףראד
 טצעזרַאפ .ןעמולב ערעדנַא םורַא טנַאק ַא סלַא ןהעש רהעז .ןערילַאק
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 רעד ןיא ךיז ןעהילבוצ ייז ןוא םיראו טרעוו סע יוו ,דלַאב העירז יד
 | .םעּפש ץנַאג זיב ןעהילב ףיוא טינ ןערעה ןוא רעמוז טימ

 -ַאמ רענהעש ןעפלעה וצ ףױא ןהעש רהעז .ר יופ סקר ַאל
 -יווצ גנורהיצ ַא זיא עכלעוו ,םולב עגנַאל א זיא סָאד .ןעטעקוב ןעכ
 ערהיא טימ ייז ןעשיווצ ןופ גידנעקעטשסורַא ,ןעמולב ערעדנַא ןעש
 ךיז םורַא העירז יד טישוצ יז .ןעברַאפ עסייוו םעמכ ןוא יולב ,קניּפ
 ,ףיוא ןיילַא טמוק יז ןוא

 רהעז ןעסקַאװ ןעמולב יד טָא .ס א ינוט עפ לע גני סם
 ןעמ ןַאק עגעלפ רעגיטכיר טימ .דרע רעד רעביא ךיז ןעהיצ ןוא גנַאל
 ןענייז ייז ןוא ,ןעקרַאּפ רעדָא ,טנַאװ ַא ףיוא ןעהיצ וצ ךיז ןעגניווצ ייז
 -פיוא עגיבלעז יד ןעכיורב סמָאשרױטסַאנ עניזיר יד .ןהעש רהעז
 .ןהעש רהחעז .סאינוטעּפ לעבָאד ןַארַאפ ךיוא זיא םע .טײקמַאזקרעמ
 - .ןערילָאק ענעדיישרַאפ ןיא ןעמוק

 ךיוה יו ,טסייו רעדעי .(קינשטענלָאסדָאּפ ר עואלפדןַָאס
 טסקַאװ סָאװ ,טרָאס ַא ןַארַאפ זיא סע רעבָא .ןעסקַאו ןעמולב יד טָא
 -יוא ןעצרַאװש םעד טימ ךעלּפעק עלעג יד ןוא ,ךיוח יד סופ ןייא רָאנ
 ןעטנעדרָאעגנייא טוג ַא וצ בָאגוצ רענהעש ַא ןענייז רעטנעצ ןיא לעג
 | .ןעמרָאג

 ןעסקַאו עכלעוו ,ןעמולב ענהעש רהעז ןענייז סָאד .ק ַא י ל ָא ה
 לייוו רַאפרעד .ןעכָאװ סקעז ַא ןעהילב ןוא ךעלקעטש עכיוה ףיוא
 ןופ ןוא ,טנאו א ןעבענ ןעצנַאלּפ וצ טוג ייז זיא ,ךיוה ױזַא ןענייז יז
 -וצרעטנוא ייז םוא ,קירטש ַא טימ ןעחיצרעביא ךָאנ טשרע טנערָאּפ
 רעביא טרהיפ ןוא רעביא ייז םרהעק טניוו רעקראטש ַא לייוז ,ןעמלַאה
 -רַאפ ןוא לָאמ ןייא ייז טצעזרַאפ .טייקנהעש עגידריווקרעמ רעייז
 .-וצסורַא ןָא ןיוש ייז ןעביוה גנירּפס ןיא הירפ ץנַאג .ייז ןיא טסעג
 רָאנ ןיא ךיז ןעגיטיונ ייז .רעטעלב ענירגילעה עסיורג ערעייז ןעקיש
 ןוא ,דרע עצראווש רהעמ לעסיבַא ,רונעמ לעסיבַא : ענעלפ לעסיבַא
 רעבָא ,העירז רעד ןופ ןעסקַאװ ייז .ןילא ןיוש ייז ןעוט עגירעביא סָאד
 וצ םוג זיא רַאפרעד .רהָאי עטייווצ סָאד טשרע ייז ןעהילב ןעהילב
 .טסירָאלּפ םייב קאילָאה ךעלמיוב עניילק ןעפיוק

 ענהעש יד טָא טרעדנואוַאב טינ טָאה רעװ .ם א מ ז ַא ק
 ץנַאג ףױַא ןעסקַאוו עכלעוו ,ךעלעמולב קניּפ ןוא עסייוו ,עטיור-לעקנוט
 -ץפ ןופ גנורהיצ ַא םימ טצוּפַאב ךַאנ ןענייז ןוא ךעלעקעטש עכיוה
 ךעלעגיוא ערהיא טנעפעוצ םולב יד טָא ? ךעלעטעלב ענירג עגידרעד
 ,גנוציטשרעטנוא ןיא ךיוא ךיז טגימיונ ןוא (ןעיסָא) לֵאפ םוא טעּפש
 .סיפ יד ןופ טּפָא טניו רעד ייז טפראו טייקכיוה רעד רעביא לייוו
 .שרעדנא םעּפע רעדָא טנַאװ רעד וצ וצ ייז טדניב

 - (לאפ) ןעיסָא ןופ טסעג ענהעש יד טָא .(םעניגרָאעג ס ַאילַא ד
 -רַאפ ייז ןעק ןעמ .סעמרָאֿפ ןוא ןערילָאק ערַאבלהעצמוא ןיא ןעמוק
 סבלאב ןעפיוק וצ זיא טייחניואוועג יד רעבָא ,העירז רעד ןיא ןעצעז
 ךיז טנימיונ ןוא גנוצנַאלּפ עכיוה ַא ךיוא זיא סָאד .ןעצעזראפ ייז ןוא
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 עלַא טעמכ ןעוו .דרע רעכייר רעטונג ןיא ןוא גנורַאּפשרעטנוא ןַא ןיא
 יד טָא טשרע ךיז ןעליּפשוצ ,ףוס םייב ןיוש ןעטלַאה ןעמולב עגירביא
 טסָארפ רעד זיב ןעהילב ןוא ןעטרָאג ןופ עגנילבעיל עטשטנעבעג
 ץטימ טגידעשַאב ןערעוו ייז יו דלַאב ױזַא טָא .קעװַא ייז טע'גרה
 -ָאּפ-טיוװס יוו) ןעלצרָאװ יד ןעכָארגוצסױא טוג זיא ,טסָארּפ ןעמשרע
 רעבָא ,ןעמלַאק ןייק טינ ןיא ,דמַאז ןיא ןעטלַאהַאב ייז ןוא (סָאטיײט
 -צרָאװ יד זיא גנירּפס ןיא .רעלעק ןעמירַאװ רהעז ןייק ןיא טינ ךיוא
 ןעביוה ייז ןעוו ןוא ,דרע רעד ףיוא ןעטרָאג ןיא ןענעלוצסױרַא טוג ןעל
 -נַא םעד ןופ רענייא םופ ייווצ ַא ןעצעזוצנייא ייז ,ןעצָארּפש וצ ןָא
 ןַאק םבלאב יד .גנורַאּפשרעטנוא ןיא קרַאטש ךיז טניטיונ .ןערעד
 8 ןיא ןעגעלניירא ייז ,ןעריּפַאּפ עכילטע ןיא ןעלקיוונייא ךיוא ןעמ
 ןיא וליפא ,(קיטע) םעדיוב ן'פיוא ןעטלַאה ןוא לעטסעק ןעטכַאמרַאפ
 ,טלעק רעד

 ןענַאטשעגבָא טינ ןעיסָא ןיא זיא רעו .ס מו מ י ט נ ע סיי ריק
 ןוא (םרעּפיוקרַאפ ןעמולב) ןעטסירָאלּפ יד ןופ רעטסנעפ יד ייב גנַאל
 ענעדיישרַאפ ןופ גנולעטשסיוא רעד טימ טגניטעזעגנָא םיוק ךיז טָאה
 ןייז רָאנ ןָאק םמומיטנעפירק עסיורג טרָאפ רעד ? סמומיטנעסירק
 ןעטרָאס יד רעבָא ;זָאלג רעטנוא ,רעזייה-ןעמולב יד ןיא ךיירגלָאפרע
 טצעזרַאפ ןעמ יבא ,ןעטרָאג ןעדעי ןיא ןעסקַאו ןעלעוו ערענעלק
 ץנַאג ייז ןענייז רהָאי עטשרע סָאד .גנירּפס ןיא הירפ ץנַאג העירז יד
 -מנע רהעמ ןוא רעטכידעג ייז ןערעוו רחָאי ןעדעי טימ רעבַא ,רעטיש
 ץוחַא ,ענעלפ םוש ןייק גידנערעדָאפ טינ ,ןײלַא ןעסקַאװ ןוא טלעקיוו
 -נהעש יד ןיא ןעמוק .טײקסַאנ ןוא דרע רהעמ לעסיבַא ,רונעמ לעסיבַא
 ןֵא זיא סָאד .קעװַא ייז טע'נרה טסָארפ רעד רָאנ ןוא ,ןערילָאק עטס
 וצ ןערעוו וצ גיטרַאפ רעמוז ןעצנַאג ַא ייז טמהענ סע .םולב-ןעיסַא
 ערעייז ןיוש ןענעפע ייז ןעוו ,ןעטָארג ןיא טרעוו סָאװ ,בוט-םוי םעד
 טפיוק .ךעלעגיוא ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןוא אנעה ,קניּפ ,עסייוו ,עטיור
 -כיר ייז ןעהילב העירז רעד ןופ לייוו ,ךעלעמיוב עניטרַאפ ןיא ןיוש ייז
 .רהָאישארעביא טשרע גיט

 יד טָא .ןערעיא םריא טנַאפעלע ןא סאנעק
 סבלאב יד .ןעטרָאג ןיא גנורהיצ עסיורג ַא ןענייז ןעמולב ייווצ עז
 ,רהָאי עכילטע ףיוא ןעבָאח ייז ןעק ןעמ רעבָא ,רעייט לעסיבַא ןעטסָאק
 ןעבַארגוצסױרַא ,טסערפ יד רַאפ ,ןעיסָא ןיא ייז רָאנ טקנעדעג ןעמ יבַא
 ןעטלַאק קרַאטש ןייק טינ ךיוא ןוא ןעסייח ןייק טינ ןיא ייז ןעמלַאה ןוא
 -רעדיוו ןעסקַאװ ייז ןוא ןייא קירוצ ייז ןעמ טצעז ענסעוו ןיא .רעלעק
 | | ,לָאמַא

 -נילבעיל עניימעגלא ןענייז ןעמולב יד טָא .ס אל אייד על ג
 עלַא ןופ ךעלעקעלג טימ טּפַאטשעגנָא ךעלעקעטש עגנַאל ערעייז עג
 .רעמוז ןופ ןעכַאװ רָאּפ עטצעל יד ןופ ןעגנורהיצ יד ןענייז ןעטייז
 ףניפ א םורַא ,יַאמ עדנע ןיא (סעלעביצ יוו) סבלאב יד ןייא טצעז ןעמ
 "רעסעמ עפרַאש ערעייז סױרַא ןיוש ןעקור ייז ןעוו .ףעיט סעשטניא
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 ךיז ןעגיטיונ ייז .ןערָאשוצרעטנוא ןעכױהנָא ייז ןעמ ףרַאד ,ךעל
 .ןעּפרַאװמוא טינ ייז לָאז טניוו רעד זַא ,ןערעוו וצ טרַאּפשעגרעטנוא
 ןעגיל ןעזָאל ייז ,ןעבָארגסױא םעלעביצ יד ןעמ ףרַאד ןעהילבכַא ץ'כָאנ
 ץַאלּפ להיק א ןיא ןעטלַאהַאב ייז ןַאד ןוא ,וצ לעסיבַא ןענעקורט ייז זיב
 יב .רהָאי עכילטע ףיוא טוג ןענייז .רעלעק ןיא

 סענעדיישרַאּכ
 .ןעטרָאג ןיא ךילצינ

 יקעטש ץגידכילייק ךעלטניב ןעמ טּפיוקרַאפ ןעטעלק-ןעמולב ןיא
 ןוא ברַאפ-לױא רעטכידעג טימ ןעברַאּפוצבָא טוג זיא סע עכלעוו ,ךעל
 ץעכלעוו ,ןעגנוצנַאלפ עכיוה יד ןעבענ ,דרע רעד ןיא ןעקעטשנײרַא ייז
 -ןרמסיוא םוג ברַאפ יד לָאז .גנורַאּפשרעטנוא ןַא ןיא ךיז ןעניטיונ
 | .ןעליופ טינ ןעלעוו ךעלקעטש יד ןוא ,ןענעק

 .ןעסיוו וצ טוג |

 ןייא ףיוא ןעצעזרַאפ ןעמולב ענירהעי עלַא ןופ העירז יד ןָאק ןעמ
 ןופ תורוש טכַאמ ןעמ .סיורג יד סופ יירד א ןעגעג ,ץַאלּפ לעקיטש
 ןערעוו ןוא ףיוא ןעהעג ייז ןעוו ןוא (סדעיס) תועירז ענעדיײשרַאפ יד
 רַאפ .ןעבָאה ייז ליוו ןעמ ואוו ,טרָאד רעביא ייז ןעמ טצעז ,קרַאטש
 .םוג ץנאג ןעצעזרעביא סָאד טָא זיא ןעמולב יד

 .ןערעטניוו סבלָאב יד טוָאל

 -סױרַא טינ סּפילוט יד ןופ סבלאב יד ןעמ ףרַאד ןעמולבבָא ן'כָאנ
 יד רעבָא ,טנעקורטרַאפ ןערעוו ךעלטעלב יד .דרע רעד ןופ ןעמהענ
 ןוא ,רהָאיַארעביא לָאמַא ךָאנ ןעסקַאװ ןעלעוו ןוא טוג ןעביילב םבלאב
 ןעצעזראפ רעמוז םיא ייז ןעבענ געמ ןעמ .ךיוא רהָאי רָאּפ ַא ךָאנ
 ,ליוו ןעמ ביוא ,שרעדנַא סעּפע

 .רומַאנ יד בָא טרַאנ
 ערעדנַא ךס ַא ןוא סאינומעּפ ,םנָאשרױטסַאנ ,םיזנעפ ןעמולב יד -|

 ןעּפאכוצבָארַא גיסעמלעגער בָא טיח ןעמ ןעוו ,רעמוז ןעצנַאג א ןעהילב
 ,,ה .ד ,ןעכַאמרַאפ וצ ןָא ןיוש ךיז ןעביוה עכלעוו ,ןעמולב עגינעי יד
 -ּפנוקוצ םעד רַאפ העירז יד ןעכַאמ גיטרַאּפ םוצ ןיוש ךיז ןעמהענ ייז
 רעייז ןיא ןעמולב ערעדנַא סױרַא ןאד ןעקיש ןעגנוצנַאלפ יד .רוד ןעגיט
 ןפוא אזא ףױא ןוא ,קעווצ םוצ ךיז ןעגַאלשרעד וצ שנואוו ןעסיורג
 .רעמוז ןעצנַאג םעד ייז ןעהילב

 ,םורפ-פיערג
 ייז םצעזרַאפ .ןהעש רהעז ןעסקַאװ טורּפיּפיערג ןופ רעלרעק יד

 טזָאל ,ףיױא ןעהעג ייז ןעוו ןוא ,לעטסעק ַא ןיא רעדָא ,ךעלּפעט ןיא
 .הרוש ַא ןיא עלַא ךילגעמ בוא ,ןעגנוצנַאלפ רעיפ-יירד א רעביא רָאנ
 גנירעדנַאװ, טסייה עכלעוו ,גנוצנַאלפ עדנערעדנַאװ יד םורָא טצעז

 צג
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 ןייז ןעפרַאד ךעלרעק יד .זיוה ןיא טכַארּפ ַא זיַא סָאד ןוא ,"ושזד -
 | .ענעטינשוצ טינ ,עצנַאג רָאג

 .ךעלרעק ןעלטעט
 -טכַארּפ זיא גנוצנַאלפ יד ןוא סיוא ךיוא ןעסקַאו ךעלרעק יד מא |

 עמלַאּפ ענהעש 8 זיא סָאד רעבָא ,םַאזגנַאל טסקַאװ סָאד .ןהעש לופ

 ,זיוה ןיא

 .ָאטײמַאּפ טיווס ַא |
 ,גנוצנַאלּפ ענהעש ַא סױרַא ךיוא טםמוק לעּפָאטרַאק רעד טָא ןופ

 .געט-רעטניוו יד ןיא זיוה ןיא לעדנייש ַא זיא סָאװ

 .ןעודניל

 ענהעש עכבלעוא .לעּפעט 8 ןיא ןעזדניל טצעזרַאפ טריבורּפ םָא |
 -םע ייז טצעזרַאפ ןעמ .ןהעז וצ ןעטלעז זיא ןעגנוצנַאלפ עטַאקילעד
 םעד ןהָא ןייז טינ לָאמנייק ףרַאד זיוה א ןוא ,רעטניוו ןיא לָאמ עכיל
 .גנורהיצ ַא סלַא םנירג ןעדנעקיצטנע-ניוא

 .עיצאניבמַאק ענהעש ַא
 עלעג עהייר 8 זיוה םורַא ןייא טצעז (טסברעה ,ןעיסָא) לַאפ ןיא

 םבלאב עהייר ַא ןייא טצעז טנערָאפ ןופ ןוא סבלאב טניסעייה עיולב ןוא
 ןהעש א רַאפ סָאװ ,ןהעז רהיא טעוו ,סּפילוט עטיור ןוא עלעג ןופ
 ץנַאג ייז טניטסימַאב .(ענסעוו) גנירּפס ןיא ןייז םעוו סָאד גנורהיצ
 .ףעיט יד םעשטניא סקעז 8 ןיירא ייז טגעל .רעטניוו םוא טוג

 .טנעלּפ רעבָאר
 עלעיפ יוװ ,ליוא-ןעציר ןייק טינ ןעפרַאד (סוטקַאק) סטנעלּפ-רעבַאר

 רעסַאו לעיפוצ טינ ,דרע עטוג ןעפרַאד ייז .טדערעגנייא ךיז ןעבָאה
 ןעסיורג ןייק טינ ןיא ןעסקַאװ ייז ןעלָאז .רעטסנעפ ןעגידנענוז ַא ןוא
 יד ןיא טָאטשנָא ןיײרַא גנוצנַאלּפ רעד ןיא טפארק רעייז טהעג ,ּפָאמ
 ןעקנוטעגנייא לעביט ךייוו ַא טימ רעמעלב יד בָא טשיוו .ןעלצרַאװ
 ,רעסַאװ רעמירַאװ ןיא

 .גנוצנַאלפ יד ןעקיטשרַאֿפ
 טנעלּפירעכַאר םעד ןופ רעטעלב יד זַא ,ןעליוו ןעשנעמ עלעיפ

 -ןעציר רעדָא ,לעמיוב םימ ייז ייז ןעשיוו .ןעצנַאלג ןעלָאז (םוטקַאק)
 -נַאלּפ יד ןוא ,ןערָאּפ יד ןעּפָאמשרַאפ ןעמייקמעפ יד טָא רעבָא .לייא
 .טוּפַאק טהעג ןוא טקימשרעד טרעוו גנוצ

 .ןריופ ןַאטסָאב
 -נעטָאש א ןוא רעסַאװ גינעוו רהעְז בעיל טָאה ןריופ ןַאטסָאב ַא

 -יוב יד ןעשיווצ ןעמָאש ןיא ןעסקַאו סנריופ עלַא .רעטסנעפ ןעגיד
 עלעג יד בָארַא טמהענ ןוא ךעלנייווצ יד רעטנוא רעביא טקוק .רעמ
 | .טנוזעג ןייז טעוװ גנוצנַאלּפ יד ןוא ,ןעצנַאװ יו ,ךעלקושז
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 - .ןעגנוצנאלפ זיוה ןופ ןעסקאוו ן'רַאפ ןעלטימ

 עכלעוו ,ןעפָאטש עכלעזא ןעמ טגירק ןעטעלק-ןעמולב עלַא ןיא = |
 ךעלדנאק יד ףױא .ןעגנוצנַאלפזיױה יד ןעמלַאה וצ טנוזעג ןעפלעה
 ,לאירעטַאמ םעד ןעכיורבעג וצ יוװ ,ןעמ טנערעל

 .ןעבעג וצ ןעננוצנַאלפדזיױה טוג זיא רהָאי ןיא לָאמ יירד ַא שטָאכ
 טימ םיוא יז טשימ ,טסירָאלּפ םייב טסימ-ףָאש טפיוק .זייּפש לעסיבַא
 ענעקורט לעסיבַא גידנעטישנָא רעהירפ ,דרע יד טסיגַאב ןוא רעסַאװ
 ,טסימ-ףָאש

 .ךיוײקַאבַאט
 ןעגירק טכייל ןעמ ןַאק ,ןערַאגיצ טכַאמ ןעמ ואוו ,רעצעלּפ יד ןיא

 טפרַאװ ןעמ עכלעוו ,רעטעלב-קַאבַאט יד ןופ ןערעדָא ךעלטניב עצנַאנ
 רעסַאװ ןיא ןעקייוואוצנייא טוג זיא ןערעדָא יד טָא .קעװַא טרָאד
 יד ןיא דרע יד ןעסיגַאב ךיוי-קַאבַאט רעד טימ ןוא געט רָאּפ ַא ףיוא
 ,סױרַא ןעמוק ךעלמירעוו עלַא .ךעלּפעט

 .טפָא טצירּפשַאב
 -ַאב ןעק ןעמ עכלעוו טימ ,סרעצירּפש עכלעזַא ןֿפרַאּפ ןענייז םע

 "רושטסקימ ָאדרַאב , .ףױרא ןעטנוא ןופ ךעלמעלב יד רעטנוא ןעסיג
 .ךעלקושז ןוא זייל-גנוצנַאלפ רַאפ טוג זיא

 (םייל) ךלַאק ןעטרָאג לעסיבַא סיוא רהָאי ןיא לָאמ רָאּפ ַא טשימ
 יד ןצ טמהץענ סָאד .ןעגנוצנַאלפ-זוה יד טסיגַאב ןוא רעסַאװ טימ
 .רעטנוא קרַאטש ייז טפלעה ןוא טייקרעיוז

 -סָאב יד יו ,גנוצנַאלּפיזױה ַאזַא ןערעקוצרעביא טוג ךיוא זיא םע
 רעד טימ ךעלגייווצ יד רעטנוא ןעצירּפשַאב םוג יז ןוא ,ןריופ ןָאט
 | | .ךיוייקַאבַאט

 ץעלָאמש עגנאל ףיוא ,ךעלקיסַאּפ עסייוו יד טימ ןעגנוצנַאלפיזיוה יד
 ,טנעלּפױאביר, ןעמָאנ ןערעלוּפָאּפ םעד ןעגַארט עכלעוו ,ךעלטעלב
 עטייווצ יד ןוא ,"סאנעדנעּפ טּפיירטס,  ייז ןעסייה ץתמא ןיא רעבָא
 טּפיירטס-ןירג, טסייח עכלעוו ,ךעלקיסַאּפ ענירג יד טימ ערעייז הבורק
 ,דרֶע רעד ןיא יא ,ךיוי-קַאבַאט יד טָא טנייפ טינ עלַא ןעבַאה ,"אניזארד
 ,דנַאמשוצ ןעטוג ַא ןיא ייז טלַאה סָאד .ךעלטעלב יד רעטנוא יא

 .ָארטסידעּפסע

 םוש ןייק ןיא ךיז .טגימיונ גנוצנַאלפ-זיוה עגידרעטעלב-גנַאל יד טָא
 רעד ןיא לָאמ יירד-ייווצ ַא רעסַאװ לעסיבַא רָאנ ליוו יז .טינ עגעלפ
 רערושטקעל א .ןעמ טניימ יז טינ יו ,ךיילג ךיז טסקַאװ יז ןוא ,ךָאװ
 -ץגַאב טלָאװעג טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה ןעגנוצנַאלּפ רעביא
 -טסידעּפסע עטיוט א ןהעזעג לָאמַא טָאח רעכלעוו ,ןעשנעמ םעד ןענעג
 ,דלָאג יוװ ןהעש ןוא ,ןעזייא יו ,קרַאטש .אר
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 .ךיילג ןעסקאוו ןָאק
 םוג זיא ,ךיילנ ןעסקַאװ לָאז גנוצנַאלפיזיוה ַא זַא ,ליוו ןעמ ןעוו

 .רעטסנעפ םוצ ןעהערדוצסיוא געט רָאּפ עלַא יז

 ןעגנוצנַאלפ יד טצישַאב
 -סנעפ ןופ ןעביוש יד ןעשיווצ טוג זיא טכענ עטלַאק קרַאמש ןיא

 -טעלב יד ןעמיהרַאפ וצ גנומייצ א ןעלעטשוצקעווַא ןעמולכ יד ןוא רעט
 .טסָארפ ם'נופ ךעל

 .טפול ןעבַאה ןעוומ

 ךעלּפעט יד ןיא דרע יד גיטכיזרָאפ טרעדורוצ טייצ וצ טייצ ןופ
 .ןעלצרָאװ יד וצ ןעמוקניירא ןענעק לָאז טפול זַא ,ןעגנוצנאלפ עלא ןופ

 .טונ טינ רעסַאװ ליפוצ !

 ,טהעז ןוא ,רעסַאו טימ רעלעט ןיא גנוצנַאלּפ םוש ןייק טינ טלַאה
 ןופרעד .ןערעוו טּפָאטשרַאפ טינ לָאז ךעלּפעט יד ןופ לעכעל סָאד זַא
 | .טוּפַאק טּפָא רהעז גנוצנַאלפ א טהעג

 סױרַא טמוק רעסַאוװ סָאד זיב ,ּפעט-ןעמולב יד ןופ דרע יד טצענַאב
 .םונ טינ זיא רעסַאװ ןיא ןעזָאל סע רעבָא ,לעכעל ןופ

 .ןענירבָא זומ רעסַאװ

 ןיא לעכעל ץרעביא ןעמ ףרַאד ,ענַאזַאוװ ַא ןייא טצעז ןעמ רעדייא
 ךעלקיטש רעדָא ,לעּפערעשט טלעקופענסיא ןא ןעגעלקעווַא ּפָאט
 סָאד | ןוא ןערעוו וצ טּפָאטשרַאפ ןופ לעכעל סָאד טיחרַאפ סָאד .ןעליוק
 .ןענירבָא גידנעטש ןעק רעפסַאװ

 .םוויישט
 .סעק א גנירּפס בױהנָא ןיא ןעמ טהעז סירעסָארג עסיורג יד ןיא = -
 ןעגנולײטמבָא עניילק ןיא טפיוקרַאפ ןעמ סעכלעוו ,זָארג טימ לעט
 עקנעגנוי ןופ החיר םעד טָאה סָאװ ,סוויישט זיא סָאד .(סעשטנַאב)
 .דרע לעּפעט ַא ןיא סע טצעזרַאפ ןוא שטנַאב א טפיוק .סעלעביצ -

 -וצ ןעמ ןוא םיוא סע טשַאו ןעמ ,עטשרעביוא סָאד בָא טדיינש ןעמ
 זיא ,זעק ןעכייוו טימ סָאד גידנעשימסיוא ןוא ,ןיד ץנַאג סע טקַארכ
 .רעטסנעפ ןיא רעמוז ןעצנַאג ַא טסקַאװ לעּפעט סָאד .לכאמ ַא סָאד
 -רַאֿפ ךיוא ןעמ ןָאק וויישט יד .ןעסיגַאב גָאט ןעדעי סָאד ףרַאד ןעמ
 .ךיז טסקַאװאוצ סָאד ןוא ןעטמרָאג ןיא ןעצעז

 .עקטאימ טצעזרַאפ

 רעקַאמשעג 8 רהעז עקטאימ זיא שיילפ-קַאה וליפא ןוא םאל טימ

 סָאד .לעטסעק רעדָא לעּפעט ַא ןיא ןעצעזרַאפ סָאד ןָאק רעדעי ..ךורעג

 טדיינש ןעמ יבַא ,ךיוא רעטניוו וליפא ןוא רעמוז ןעצנַאג ַא טסקַאװ

 שַאלפ 8א ןיא ןירַא ןעלצרַאװ יד טלעטש ןעמ ןוא ּפָאק םעד בָארַא

 ,רעסַאװ
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 .עקשורטעּפ עשירפ

 טלַאה ןוא דרע לעמסעק א ןיא עקשורטעּפ טצעזרַאפ רעטניוו ףיוא
 טפלעה ןוא לעדנייש 8 זיא סָאד .ךיק ןיא רעטסנעפ נידנענוז א ןיא סע
 .ּפז םעד טקעמשרַאפ ןוא ,טיונ א ןיא סיוא

 .ןעגנוצנַאלפ עטשניוועג טינ

 ןעטַאלג א ןופ טייקנהעש יד רעביא טינ ױזַא טרהיפ ךַאז םוש ןייק
 יד ןוא ןעטנעלּפ ןעסייה סָאװ ןעגנוצנַאלפ יד יו ,(עקנאל) זָארג ןהאל

 -ןיא אזַא טימ ןעלצרָאװ יד טימ ןעמהענסורַא ייז זומ ןעמ .ןיילעדנעד
 ,ןצרעד ןַארַאפ זיא סע סָאװ ,טנעמורטס

 .סױרַא טפלעה רעסַאו רעמע רעד

 מונ זיא ,געט עכילמע ףיוא זיוה סָאד ןעזָאלרַאפ ףרַאד ןעמ ןעוו

 טימ ןעלגנירמורַא םהיא ןוא רעסַאװ רעמע ןעסיורג א ןעלעטשוצקעוװַא
 .ןיירא רעסַאװ ןיא ּפָאט ןעדעי ןופ ךעלדנעב ןעהיצ ןוא ּפעט-ןעמולב יד
 | .טכייפ דרע יד טלַאה סָאד

 .עזַאװ רעד ןיא ןעמולב יד
 עזַאװ רעד ןיא ןעמולב יד ןעלעוו ,גָאט ןעדעי רעסַאװ סָאד טייב

 ןיילק א ןיירַא ןיחַא טפרַאװ ןעמ ןעוו טּפיוהרעביא ,רעגנעל ןעטלַאה ךיז
 - .(ליוק ענרעצלָאה) לוָאק-רַאשמ לעקיטש

 -םילעס עלעקיטש ןיילק ַא רעדָא ,ַאדָאס וװָא טײנָאברַאק לעסיבַא
 רעד ןיא ןעמולב ןופ ןעכעל סָאד ךיוא טרעגנעלרַאפ ,רעסאוו ןיא ער
 | | .עזאוו

 טיג ,ךעלעקעטשדןעמולב יד ןופ ןעקע יד בָא גָאט ןעדעי טדיינש = |

 סָאד ןעּפַאזנייא רעסעב ןענעק ייז לייוו ,ןעבעל רהעמ וצ ךיוא ייז רהיא
 .עזַאװ רעד ןופ רעסַאוו

 דררע יד ןערעסעגרַאפ
 ,דרע עטונ ןעמ ףרַאד ןעגנוצנַאלּפ ערעדנַא ןוא ןעמולב רַאפ זַא

 סָאװ רעבָא ?טינ סָאד ןעד טסייוו רעוו .טדערעגכָא ןיוש ךָאד זיא
 ? רעווש זיא ןוא םהעל טימ לופ זיא ,טוג טינ זיא דרע יד זַא ,ןעמ טוט
 / א טימ סָאבעלַאב םעד רַאפ ןוא ,ןעלטימ ךס א ןַארַאפ ןענייז וצרעד
 ןעבעגוצבָא לעסיבא ךיז בױהנָא ןופ םיוועג ךיז טניול לעדנעטרעג ןיילק
 .עגַארּפ רעד טָא טימ

 .ךַאז עטונ ַא םהעל
 ,ךילצונ יז זיא ,יז ףרַאד ןעמ ואוו ,טרָאד טניל םהעל לעג ןעוו

 ןעמ רעכלעוו ףיוא ,דרע רעצרַאוש רעד רעטנוא סופ יירד-ייווצ ַא .ח .ד
 עכילרהעי יד וליפא רעדָא ,ךעלמיוב עגידנעטש יד ןעצעזראפ ליוו
 ןייק טזָאל יז זַא ,ןענַאלשרַאּפ גנע יוזא טרעוו םחעל עלעג יד .ןעמולב

 רעטנוא טייוו רָאג יז ןעבָאה וצ טוג זיא םורָאד ןוא .ךרוד טינ רעסַאװ
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 -םכייפ ,רעטלַאה-רעסַאװ םסלא ןענעיד לָאז יז זַא ,דרע רעצרַאװש רעד
 .דרע רעצראװש רעטשרעביוא רעד רַאפ ,רעטלַאה-טייק

 רעװש וצ .טונ טםינ םהעל זיא ןעמולב יד רַאפ ,ןעביוא רעבָא
 ,רהיא ןיא ןעסקאו וצ רעווש זיא ןעלצרָאװ יד ןוא ,ןענָאלשרַאפ ןוא
 .גנורהַאנ ןיא ךייר גונעג טינ עקַאט יז זיא םעד ץוחַא ןוא

 -וצבָארַא טונ רַאפרעד זיא ץַאלּפ לעקיטש ןעגידנעמהעל א ףיוא
 ןעקעדַאב ץַאלּפ סָאד ןוא לַארעביא םהעל םעד ןופ סופ ייווצ ַא ןעכָארג
 יד ןוא ,ףעיט יד םופ ייווצ עניבלעז יד ,דרע רעצרַאװש רעטונג םימ
 רעד ןעפלעהרעטנוא טעוװ ןעטנוא םהעל יד .טרעפטנערַאפ זיא ענַארפ
 עטשרעביוא יד ןוא ,ןענעקורטוצסיוא לענש ױזַא םינ דרע רעצרַאװש
 ןעטלַאה ייז ןוא ןעטמיײרּפשוצ ךיז ןעלצרָאװ יד ןעזָאל טכייל טעוװ דרע
 .טַאז

 .רהָאי סעדעי ןעניטסימ

 ןָאק ןוא טרעגנוהעגסיוא םרעוו דרע עצרַאװש יד טָא וליפא רעבַָא
 וצ זיא ןַאלּפ רעטסעב רעד .ןעגנוצנַאלּפ יד ןעוועדָאה גנַאל ףיוא טינ

 (רענהיה רעדָא ,היק ,דרעפ ןופ) טסימ טימ ןעיסָא ןעדעי סע ןעקעדַאב
 וצ זיא ןילַא טסימ-רענהיה .ןיירַא דרע רעד ןיא ןערעקניירַא סָאד ןוא
 .טסימ ערעדנַא טימ סע טשימ ,טעפ

 .ןעלטימ ערעדנַא
 ,טסימ ןעטרָאס יד טָא ןענירק וצ טכייל טינ זיא סע ןעוו רעבָא

 ,"לעימ דעיס-ןַאטַאק, : וצרעד ןעכַאז ערעדנַא עניטראפ ןעפיוק ןעמ ןַאק

 סע ןוא ,רעלקעז ןיא גיטרַאּפ ןעמוק עכלעוו ,"טסימ-ףָאש , ,"לעימ ןואב ,

 .דרע רעצרַאװש רעד טימ ןעשימוצסיוא ייז טכייל ץנַאנ זיא

 יירד עדעי ףיוא טנופ ַא ןעטישסיוא ןעמ זומ טסימ-ףָאש עגיטרַאפ

 "לעימ ןוָאב , יד ןוא "לעימ דעיס-ןַאטַאק , יד ןוא ,רעווקס ,דרע סופ

 | - .רעווקס םופ ףניפ עדעי ףיוא טנופ ןייא ןעבעג ןעמ געמ

 ַא זיא ,דרע רעצעלּפ ערעסערג ןערעסעברַאפ ןעפלעה וצ םוא

 רעװָאלק ןַאסמירק ייז ףיוא ןעהייזרַאפ וצ רעטניוו ףיוא ןַאלּפ רעטוג

 ןערעקרעביא סָאד ,ףיוא טהעג סָאד ןעוו ,גנירּפס ןיא ןוא ,שטעוו רעדָא

 ךָאנ יאדוא טעוװ רונעמ לעפיבַא רעבָא ,דרע רעד טימ ןעשימסיוא ןוא

 | .ןעֿפלעהרעטנוא
 .זָארג סָאד ןעמענוצ טינ

 -רעביא טוג םע זיא ,עקנַאל א ףיוא זָארג סָאד ּפָא טדיינש ןעמ ןעוו

 סָאד לייוו ,(עילבארג) קייר םעד טימ ןערַאשוצּפָארַא טינ ןוא ןעזָאלוצ

 ןעמ סָאװ ,קירוצ דרע רעד טיג ןעמ ,טושּפ .רונעמ רעטסעב רעד זיא

 ומ ןעמ זַא ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד וצרעד רעבָא .ןעמונעגוצ טָאה

 קירוצ ןענָאק ןעלָאז זָארג ךעלעקיטש עניילק יד זַא ,ךַאװ עדעי ןעדיינש

 ,טינ וליפַא טנעקרעֶד ןעמ .זָארג ןעגירעביא םעד ןשיווצ ןלַאפניירא

 עסיױרג טימ .רךעלעזערג עקניניילק יד טזָאלעגרעכיא טָאה ןעמ זַא

 ןָאט טינ סָאד ןיוש ןעמ ןָאק ייח טימ ,רעקיטש
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 ,20 לעיּפַאק

 - תויח זיוה ןוא ךעלעניופ
 .ךעלעניופ רַאפ ךעלנייטש

 רעיפ זיא םע ןעוו ,רעסעב זיא עלעניופ זיוה א ראפ לעגיימש א
 רהעמ ןארַאפ םעד ןיא זיא סע .גידכעלייק רעדייא ,גידעקע
 .(ןָאיצָאמ) זייסרעזקע ראפ ץַאלּפ

 916 יװ ,רענעלק ןייז טינ לענייטש סָאד רָאט עלעגיופ ןייא ראפ
 רעסערג .ךיוה סעשטניא 9 ןוא םיירב סעשטניא 6:64 ,גנאל םעשטניא
 םעד טָא ןעמ טיג רהעמ טנעס רַאּפ א טימ ,רעסעב ךילריטַאנ זיא
 ןעכלעוו ןיא "זיוה, םעד ןיא טייקכילמעווקעב רחעמ שפנ ןעגידעבעל
 .ןעבעל סָאד ןעגנערבראפ ףראד סע

 -רעטנוא רעד עכלעוו ייב ,עטסעב יד ןענייז ךעלעגייטש יד טָא
 ןעמ ןָאק לעצעטמ סָאד .םיורא ןעצנאג ןיא ךיז טמחענ קלח רעטשרעט
  ןעכַאפ יירד-ייווצ א טימ ןעקעדַאב סע ןוא ,רעסַאװ סייה ןיא ןערַאּפסױא
 עכלעוו ןוא ןעטיילק לעגיופ יד ןיא טגירק ןעמ עכלעוו ,ריּפאּפ דמאז
 עצנאג יד ןוא ,ןעטייב טפָא ןעמ זומ סָאד ."רעּפייּפ לעווערג, ןעסייה
 ,רעסאוו עסייה טימ ןעשאווסיוא לעפיש עטשרעטנוא

 ,ןעטנוא ןופ ןעצנאג ןיא טינ ךיז ןענעפע עכלעוו ,ךעלגייטש יד ןיא
 -וצרעטנוא ףיוא דמאז טימ ךעלעצעט עגנאל ןעלעטשניירא ןעמ ףראד
 גָאט ןעדעי ןעמוקסיורא זומ סָאד .ךעלעגיופ יד ןופ לַאפּפא םעד ןעּפאכ
 .ןערעוו טלעטשעגניירא זומ דמאז שירפ ןוא ,ןערעוו טגיניירעגסיוא ןוא

 טלעמש עלעגיופ סָאד עכלעוו ףיוא ךעלעקעטש יד ןופ ץומש םעד
 א וצ טניטסעפעגוצ ךעלב לעקיטש א טימ ןעצארקּפארא ןעמ ןָאק ,ךיז
 טםוג זיא סָאד .ךעלטארד יד ןעשיווצ ןעקורניירא סָאד ןוא עלעקעטש
 לעגיימש ןופ טייז עטשרעטנוא יד סיורא טמהענ ןעמ רעדייא ןָאט וצ
 .סע ןעגינייר וצ ףיוא

 .עלעקעז א ןָא טומ |
 -נוא םעד ףיוא הרוחס רענהעש א ןופ עלעקעז א ןֵא טוט ןעמ ןעוו

 ןיא ץומש ךס ַא ןעטיהרַאפ ןעמ ןַאק ,לעגייטש םעד ןופ קלח ןעטשרעט
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 םימ .שירפ א טיג ןעמ ןוא רעטנורַא סע ןעמ טהיצ גָאט עלַא .זיוה
 ,ךיז טלאה סע ןוא םורא סע ןעמ טהיצ לערינש םעיליסעגניירא ןא

 .ךעלעקעטש ןופ טייקקיד עניטכיר

 ךעלעגיופ יד עכלעוו ףיוא ,ךעלעקעטש יד זא ,ןעהעז ףראד ןעמ
 יז ןעלָאז ךעלסיפ יד זא ,גונעג קיד ןייז ןעלָאז (םעשטריוּפ) ןעהעטש
 ךעלקעטש ערעניד .טייקקיד רעד ןופ לעטרעפ יירד ןעמהענמורא ןענָאק
 .(לאקיטּפילע) סיפ יד ןיא סּפמערק ייז ןעביג

 .יוזא ןייז לָאז לעגיימש ןיא עלעקעטש ןייא זא ןעהעז ףראד ןעמ

 ןוא ןעהעטש ןענָאק ףיורעד ףיוא לָאז עלעגיופ סָאד זא ,טלעטשעגקעווא
 .ןעקנירט ןוא ןעסע םוצ ןעכיירגרעד

 .נוצ א ןיא ןעמלַאה טינ |

 וצ םוג טינ ייז זיא ךָאד ,טלעק ןהעטשסיוא ןענָאק ךעלקיראנַאק
 עצילָאּפ א ףיוא ןעמלאה וצ ייז זיא עטסעב סָאד .גוצ ַא ןיא ןעטלַאה
 לעגנעטש ַא ןופ רעטנורַא ייז ןעגנעה רעמַאט רעכבָא ,טנַאו א ןעבענ

 ייוצ יד ואוו ,עיניל רעד ןופ רעכעה רעדָא רענירעדעינ סע טגנעה
 .ףיונוצ ךיז ןעמוק (םעשעס יד) רעטסנעפ ןופ ןעטפלעה

 -ראפ סָאד ןעמ ףראד ,רעטסנעפ ןעצנאג ןופ ןיירא טזָאלב רעמָאט
 .(םּפירטס רעדעוו) ךעלקיסאּפ ענעטנאוועג טימ ןעטיה |

 ךיוא ןוא סייה וצ ןייז טינ רָאט ןעגנעה ךעלעגיופ ואוו רעמיצ ןיא
 טגנעה ,ָאטינ זיא טייקמיראוו ןייק ןעוו ,טכאנ ייב ףיוא .טלאק וצ טינ
 .קעדוצ ןעמיראוו א טימ לענייטש סָאד םורא

 סע ואוו ,רָאטעידער םעד וצ טנעהָאנ וצ טינ לענייטש סָאד טגנעה
 םעד ןופ ערַאּפ יד .ךיק רעסייה א וצ ןיא םינ ךיוא ןוא ,םייה וצ זיא
 . .צלעגיופ םעד ראפ םוג טינ זיא ןעכָאק

 - .גיטכיוו טייקנייר

 -עג ןייז לָאז ,עלעגיופ סָאד םוא ,ןייר רהעז ןייז זומ לענייטש סָאד
 יד ןוא רעסַאװ סָאד .הרוחפ עגידעבעל ןייק ןעגירק טינ לָאז ןוא טנוז
 סע .גָאט ןעדעי ןערעוו טניניירעג ןעזומ ךעלעסעש יד ןיא ךעלדנערעק
 ענייר ןעבָאה גידנעטש ןעמ ןָאק ,ךעלעסיש ייווצ וצ ןעבָאה וצ טוג זיא
 | | .טיירגעגנָא

 .ךעלעניופ יד רַאפ שַאנ

 ,ןעטיילק יד ןיא טפיוק ןעמ סָאװ ,ןעסע ןעכילנהעוועג םעד ץוח א
 לָאמ רעדנא ןא ,אטאלאש לעקיטש א ןעבעג וצ ךעלעגיופ טוג זיא

 ןעבָאה גנירּפס ןיא .לעּפע לעקיטש א ךעלטָארד יד ןעשיווצ ןעקורניירַא
 .זָארג םינימ ערעדנא ןוא סערק רעטָאוװ ביל ייז

 טעיוו-לוָאה ןעבעג ךיוא ךעלעגיופ ןעמ ןָאק ךעלרעלעט עלָאמש ןיא
 סָאד רעבא ,סאנ וצ טינ רעבָא ,ךלימ רעשירפ ןיא טקייוועגנייא ,חלח
 ךעלעגיופ יד .ןערעוו רעיוז לָאז סָאד זא ןעזָאלרעביא טינ ןעמ רָאט
 .ןייז רעמיא זומ ןייב-לעטאק .ןערעוו קנארק ןעלעוו
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 .ןעסע סָאד ןעקוקרעביא
 ןענייז יצ ןוא שירפ ייז ןענייז יצ ,ךאלדנערעק יד רעביא טּפָא טקוק

 ,ךפ ןייק ןעבעג טינ עלעגיופ םעד ןעמ רָאט ּפמעה .עגידעל ןייק טינ ייז
 לאמא .ךילצינ רהעז זיא לעסיבא רעבָא ,טינ טגניז ןוא טעפ טרעוו סע
 .טייקטעפ ןופ טוּפַאק ייז ןעהעג

 .רערָאטסער גנַאס
 אזא ןעפיוק וצ טםוג ייז זיא ,ןעגניז וצ ףיוא ןערעה ךעלעניופ ןעוו

 סָאװ ,ןעסע אזא ,טסייה סָאד "רערָאטסער גנַאס , טסייה סָאװ ,ןעסע ןימ
 | .(רעדיל יד) גנאזעג סָאד קירוצ טגנערב

 ,גיטיונ ךיז ןעדָאב |

 .ךיוא סָאד ןעפראד ענעגנאפעג יד ןוא ,ךיז ןעדָאב ךעלעגיופ עיירפ
 -חענסיורא ןַאק ןעמ עכלעוו ייב ,ךעלגייטש ןעבָאה וצ טוג זיא םוראד
 ןעלעטשפיורא לעגייטש עצנאג סָאד ןוא קעד ןעטשרעטנוא םעד ןעמ
 ,רעסאוו לעסיש א ףיוא

 ךעלעסיש-דָאב ןעלעטשניירא ןעמ זומ ךעלעגייטש ערעדנא יד ןיא
 יז ןעדָאב ,ןעבעגעג טינ ייז טרעוו דָאב אזא ןעוו .רעסאוו שירפ טימ
 .ןעקנירט םוצ רעסאוו םעד ןיא ךיז

 ןעהעז ייז זיב ןעדָאב ןיירַא טינ ךיז ןעהעג ךעלעגיופ עגינייא
 סָאד ןעפיגסיוא ןעמ געמ ןעדָאב ן'ךָאנ .עלעסיש ןיא דמַאז ןייק טינ
 .רעטייוו ףיוא דמַאז סָאד ןענעקירטסיוא ןוא רעסַאװ

 ךַאד ןעדָאב טינ ךיז ןעליוו ןוא לָאמַא ןעציז ךעלעגיופ ץיינ
 זייוכעלסיב ןוא ,רעסַאװ שירפ ןעלעטשניירַא גָאט ןעדעי ןעמ ףרַאד
 .ןערעוו רעסעב ייז ןעלעוו

 ,ךילָאק םוצ ,עלעסישזדָאב רעייז וצ טניואוועג ןערעוו ךעלעגיופ
 ןַא ןיא ךיז ןעדָאב ןעכַאמ וצ ייז רעווש זיא סע ןוא ,עמרָאּפ רעדָא
 | ,ילכ רעדנַא

 ןליפַא .םירָאװ ךילבעל ןעכַאמ רעסַאװ סָאד ןעמ ףראד רעטניוו םוא
 רעמָאמ .טלַאק וצ ןייז טינ רעסַאװ סָאד ףרַאד רעטעוו ןעמירַאװ ןיא
 ןעדָאב ךיז ןעזָאל טינ ךעלעגיופ יד ןעמ רָאט ,זיוה ןיא טלַאק זיא
 .ןעבעל סָאד ןעטסָאק לָאמַא ייז ןָאק סָאד

 .ןערעדעפ יד ןעטייב םייב |
 זיא ,ךעלעגיופ ייב ךיז ןעטייב ןיא ןעטלַאה ןערעדעפ יד ןעוו

 ביוא .ךָאו ַא לָאמ ייווצ יו רהעמ ןעדָאב ךיז ןעזָאל וצ טוג טינ ייז
 םיג סָאװ ,ןעסע אזא ,.ח .ד ,"דופ רָאלַאק , עלעגיופ םעד ןַאד טיג ןעמ
 ץעלעגיופ סָאד ןעמ ףרַאד טלָאמעד ,ןערעדעפ ץיינ יד וצ רילָאק םעד
 | | .ךַאװ א לָאמ ןייא רָאנ ןעדַאב ןעזָאל

 ןייא עיינ ןעגירק ןוא ןערעדעפ עטלַא יד ןערילרַאפ ךעלקירַאנַאק
 ייווצ וצ ןערילרַאפ ייז .רעמוז עדנע ןיא טריסַאּפ סָאד .רהָאי ַא לָאמ
 לָאמַא ףיוא עלעגילפ ןעדעי ןופ רעדעפ ןייא ,לָאמַא ףיוא ןערעדעפ
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 ןערילרַאפ ןייא ןיא רעבָא ןעטלַאה ךעלעגיופ זַא ,טפערט לָאמַא
 | ןמיס רעטכעלש ןייק טינ ךיוא זיא סָאד ןוא ,ןערעדעפ

 ַא סָאד זיא ,ןערעדעפ יד טינ רָאג טרילרַאפ עלעגיופ 8 ןעוו
 טימ זַא ,ָאמַא טפערט סע רעבָא .טלַא וצ ןיוש זיא סע זַא ,ןמיס
 ןערעדעפ יד ןעטייב וצ רהָאיַארעביא ןָא סע טביוה עגעלפ רעטוג

 | | .לָאמַא ךָאנ
 .קסיפ ןוא לענענ

 ּפָא ךיז ןעבייר ךעלעגיופ עיירפ ןופ קסיּפ רעד ןוא לענענ יד
 ענעגנַאפעג סָאד רעבָא ,ןעכַאז עטראה ערעדנַא ןוא רעמיוב יד ןיא
 רָאּֿפ ַא טוג זיא םורַאד .טייהנעגעלעג יד טָא טינ טָאה עלעגיופ
 -ריקרַאפ לערעסעמ א טימ ןוא לענענ יד ןעדײנשוצּפָא רהָאי ַא לָאמ
 רעסעב זיא ,רעדָא ןֵא ןערהירוצנָא טינ םוא רעבָא .קסיּפ םעד ןעצ
 .רעמערק לעניױפ ַא וצ ,טסילַאיצעּפס א וצ ןעגנערב וצ סָאד

 -רַאפ טכייל לָאמַא ךיז עלעגיופ א ןָאק לעגענ עטזָאלרַאפ ןופ
 .לעסיפ ַא ןעכערבוצ ןוא ךעלעקעטש יד ןיא ןעּפעשט

 .םיאנוש ס'לעניופ םעד

 ןייא .זייל ןעטרָאס ייווצ ןענייז ךעלקיראנַאק ןופ םיאנוש יד
 רעד ןוא ,עלעגיופ ןופ טיוה יד גידנעצייר ,ןערעדעפ יד טסע טרָאס
 | .רעּפרעק ןייז ןופ טולב סָאד טגיוז טרָאפ רעטייווצ

 .ןערעדעפ יד טסע סאוו ,זיול יד |

 וצ םהיא םוא .ּפָאק ןעסיורג ַא טימ לעמירעוו נגַאל ַא זיא סָאד

 -טערייּפ ןעזָאלבוצנירַא רעזָאלב םעניילק ַא טימ טוג זיא ןעפמעקַאב
 ףרַאד גנַאפנָא ןופ .ןערעדעפ יד ןעשיווצ (רעדוַאּפ טקעסניא) םור
 ייווצ ןיא לָאמ ןייא ךָאנרעד ןוא ,ךָאװ א לָאמ רָאּפ א ןָאט סָאד ןעמ
 ,רעייא יד ןופ זייל ענעריובעג-יינ יד ןעטכינרַאפ וצ םוא ,ןעכָאװ
 | | ,טגײלעגקעװַא רשפא טרָאד ןענייז סָאװ

 .טולב סָאד טניוז סָאװ ,זיױל יד

 ןָא ךיז ןעליפ עכלעוו ,ךעל'םיאורב עקניציּפ רהעז ןענייז סָאד
 ךיז ןעטלַאהַאב ייז .טכַאנייב ןברק רעייז גידנעלַאפַאב ,טולב טימ
 לָאז ןעמ ןעוו ןוא ,גיימש רעד .ןופ ךעלעטלעּפש עלַא ןיא גָאטייב
 סָאד טָא .לענש רהעז ךיז ייז ןערחעמרַאפ ,ןעגיניירסיוא טינ ייז

 םיוק ןָאק ןעמ ןעכלעוו ,עלעדנוּפש סייוו ַא יוו סיוא טהעז על'האירב

 .ןעגיוא יד טימ ןהעז

 .וצרעד ןעלטימ יד

 ןיא ןירַא טלעטש גיימש יד ןוא ,עלעגיופ סָאד סױרַא טמענ

 ןוא ןיסָארעק טימ םיוא טוג יז טקנעװש רעדָא ,רעסַאװ ןעגיכַאק

 טזָאלעגסױרַא טינ לָאז לעקניו רעדָא לעקיטלעּפש ןייק זַא ,טהעז

 .ךס ַא דלַאב טרעװ ,רָאּפ ַא טרָאד ןעביילב רעמָאמ לייוו ,ןערעוו
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 -עג ןענייז ,טּפָא ךיז טדָאב עלעגיופ סָאד ןוא ןייר זיא גייטש יד ןעוו

 .תורצ ןייק ָאטינ ךילנהעוו

 טניה ןוא ץעק ןעטלַא ןייר
 ןעמ ןעוו ןערעוו רוטּפ ןעמ ןָאק טניה ןוא ץעק ןופ יילפ יד ןופ

 קרַאמ ןיא טפיוק ןעמ סָאװ ,"סּפיד קאטס , ןיא תויח יד טָא טדָאב
 טכַאמעג זיא סָאד .ןעטרָאס ךס ַא ןַארַאפ ןענייז סע עכלעוו ןופ ןוא
 ןוא רעסַאװ ןיא ןירַא סָאד טסיג ןעמ .טאזאערק רַאט-לוָאק ןופ
 .טשרַאב א טימ לעפ יד גידנעבָארקס ,םעד ןיא תויח יד טדָאב ןעמ
 ןוא רעסַאװ םעד ןופ ןעפיױלטנַא יילפ יד זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ
 שנעמ רעמייווצ ַא לָאז .היח רעד ןופ ּפָאק ן'פיוא ףיורא ךיז ןעביילק
 ןַאֿמ טייברַא יד ןעמ ןָאק ,יז טשַאװ ןעמ תעשב היח יד ןעטלאהוצ
 םענייר ןיא היה יד ןיירַא טלעטש ןעדָאב טונימ ןהעצ ךָאנ .גיטכיר
 .ןענעקירטסיוא טוג ךיז יז טזָאל ןַאד .רעסַאװ ןעמירַאװ

 -םיוא דָאב רעד םָא ךָאנ ןעמ זומ ץעק ןעטרָאס ערעייט עגינייא
 טאזאערק רעד לייוו ,ףייז רעסייוו ןוא רעסַאװ ןעמירַאװ טימ ןעשַאװ
 רעד ןופ מיה רעד רַאפ ךילדעש לָאמַא זיא "ּפיד-קאטס , םעד ןופ
 ,לעפ

 .טוג זיא םורטעריאּפ

 תויח ייב יילפ ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ףיוא לעטימ עטסרעכיז סָאד
 רעדױּפ םעד לעפ רעד ןופ רָאה יד ןעשיווצ ןעטישוצניירַא זיא
 טקעסניא ןעשזרױּפ -- םהיא טפור ןעמ יװ ,רעדָא ,םורטעריַאּפ
 ,רַאפרעד טונ זיא ןעשַאו עטנַאמרעד רעהירפ סָאד רעבָא .רעדױּפ
 ןעמכעלש םעד גידנעמהענסױרַא ,רָאה יד סיוא טגינייר סע לייוו
 .םכַאמעג ןעבָאה יילפ יד סָאװ ,ןעדנואוו יד סיוא טלייה ןוא ךורעג

 יד .ןעקריוו לָאז רע םוא ,שירפ ןייז זומ רעדיױּפ םורטעריַאּפ רעד
 מיש ןעמ ןעוו ,ךעלייל רעדָא ריּפֲאּפ א ףיוא ןעטלַאה ןעמ זומ היח
 -רַאפ ןופרעד ןערעוו יילפ יד .רָאה יד ןעשיווצ ןיירַא רעדיױּפ םעד
 ןוא ךעלייל סָאד ףױנוצ טמהענ ןעמ .סױרַא ןעלַאפ ןוא טלעמוט
 ןיא רעדָא ,רעסַאװ ןעניכָאק ןיא ּפָא ךעל'םיאורב יד טהירב ןעמ
 .רעייּפ

 .רעדיופ ןילָאטפענ

 רעד ןיא ןעמישוצניירַא טוג ךיוא לָאמַא זיא רעדױּפ ןילָאטּפענ
 -םיוא ןעמ געמ סרעדױּפ עדייב יד טָא .ךיז ןעטלַאה יילפ ואוו ,לעפ

 טסענרַאּפ .ייז םימ היח יד טישַאב ןעמ רעדייא ,להעמ טימ ןעשימ |
 יילפ | יד םימ טליפעגנָא ןערעוו ןערעיוא יד ןוא ּפָאק רעד זַא ,טינ
 .רעּפרעק ןעגירעביא םעד טגינייר ןעמ ןעוו
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 .העלפ ןעגענ רָאב ןילאערק

 ןעשַאװ וצ טוג ךיוא זיא רעסַאו ןיא טרהיפוצ ןילָאערק טימ
 ןילָאערק ןעטרהיפוצ םעד טבייר .יילפ ןעבָאה ייז ןעוו ,תויח זיוה יד
 -עג ךיז ןעזָאל תויח יד יו ױזַא .טשרַאב א טימ לעפ רעד ןיא ןיײרַא
 יד טגעל .(עילַאב) בָאט-שַאו ַא ןיא דָאב יד טכַאמ ,טינ ךילנהעוו

 ןוא הרוחס רערעטיש ןופ לעכיצ ַא ןיא ןיירַא ,ליּפשיײיב םוצ ,ץַאק

 םִא ןוא ,זלַאה םייב לערינש עטעיליסעגניירַא סָאד טכייל טהיצרַאפ
 רעדָא ןעטונימ ףניפ ףיוא דָאב ןילָאערק רעד ןיא ןייא יז טקנוט ױזַא
 ןעלעוו יילפ יד .ךילריטַאנ ,ּפָאק ן'טימ גיטכיזרַאפ גידנעייז ,רעגנעל
 ףרַאד טניה רַאפ .ןהעטשפיוא טשינ ךיוא םיתמה תיחת ןייק ןיוש
 ץַאק 8 רַאפ ןוא ,רעסַאװ טרָאװק א וצ ןילָאערק לעפעל-סע רעיפ ןעמ
 .רעסַאװ טרָאװק א ףיוא לעפעל-סע ייווצ

 .העלפ ןופ ןערעוו רוטּפ

 רעבָא ,יילפ עטהירבעגסיוא יד ןיוש ןעגיל תויח עשימייה יד ןיא
 סעמעילוק יד ןיא ןוא רעמיצ םורַא ץלָאה םעד ןיא ןעגיל רעייא יד
 -םיוא רעדָא ,ןעּפַאלקסױא טּפָא ןעמ זומ סעמעילוק יד וו .זַא .א

 םורַא ץלָאה סָאד ןוא סםעגַאלדָאּפ יד ;ןעטייז עדייב ןופ ןעמואויקעוו

 ךָאנ טגעל ןעמ רעכלעוו ןיא ,רעסַאוװ-ףייז רעקרַאטש טימ ןעשַאוװ

 .(לאסיאל ,לָאברַאק) ,קיטּפעסיטנַא ןַא םעּפע ןײרַא
 רעד זיא רעד טָא רעבָא ,העלפ וצ ןעלטימ ךס א ןאראפ ןענייז סע

 סייה טימ םורַא ץלָאה סָאד ןוא סעגָאלדָאּפ יד טשאו : רעטסרעכיז

 סָאד .ןילָאערק טנייּפ ַא טשימעגניירַא זיא סע ןעכלעוו ןיא ,רעסַאוװ

 ןעשַאװו טימרעד ךָאװ עדעי ןעמ זומ ,ןעּפָאלש תויח יד ואוו ,ץַאלּפ

 -ָאט .לעקיטלעּפש ןוא ענירַאּפש רעדעי ןיא ןעצירּפשנייא םוג סע ןוא

 -סיוא טוג ךיוא טרָאד ןעמ זומ ,טעב ןיא ןיירַא העלפ ךיז ןעּפאכ רעמ
 .ןילָאערק ןעטרהיפוצ טימ ןעצירּפש

 ןוא .ןעטַאר ןוא זיימ יד ןופ תויח זיוה יד וצ לָאמַא ןעמוק העלפ
 ןופ ןעמוקעג ןענייז ןעטַאר יד זא ,ןעּפָארטעג ןיוש טָאה לָאמ ןייא םינ
 -ַאר יד ןוא ןעטייהקנַארק עשיטַאיזַא טכארבעג ןעכָאה עכלעוו ,ןעפיש
 ףראד ןעמ יו יוזא .טדָאטש ןיא טיירּפשראפ ױזַא טָא ייז ןעבַאה ןעט

 ןעמענ ךיוא ךיז ןעמ ףרַאד גנערטש ױזַא ןעטכינרַאפ זיימ ןוא ןעטַאר

 ,תויח יד ייב העלפ וצ



 419 ץומש עגידעבעל ןעמארסיוא

 .21 לעטיּפטס

 ץיוטש ענירעבעל ןעמארפיוא
 ,םעשטוארקאק---418 .ז ,לואמ---.416 .ז ,ןעצנַאוװ--.415 .ז ,זיוה ענייר סָאד
 --.428 .| ,ךאלמיאורב ערעדנַא -- .422 .1 ,סעקשזַארומ --- ,420 .ז

 ,424 .ז ,ןעטַאר ןֹוא זיימ

 זיוה ענייר סָאד
 ,ןעמאזוצ גנע ױזַא ןעניואוו ןעשנעמ ןעוו ,ןעטייצ ערעזנוא ןיא

 -ץבעל ןופ טצישַאב ןייז וצ ךילרעווש זיוה ןעטסנייר ןיא וליפא זיא
 .וו ,זַא .א זיימ ,ןעצנאוו ,(ןעקַאסורּפ) סעשטוארקאק יוװ ,ץומש ןעגיד
 -יה ןופ םיללכ יד ןעטלַאה זיוה ןיא סעטסָאבעלַאב יד ןעוו ,ךָאד רעבָא

 ץנאג ןעזיּפש עלַא ןעקעד ,ךעלעקערב ןייק טינ ןעפרַאװ ןוא ענעיג
 ןעמ טָאה ,עלעקניו סעדעי ןוא סעפַאש יד טּפָא ןענינייר ,וצ טוג
 ןַאק ץומש רעד שטמָאכ ןוא .זיוה ןייר א ןעבָאה וצ סנַאש ַא טרָאפ
 ערעדנא ךרוד רעדָא ,ירעסָארג רעד ןופ ןערעוו טכארבעגניירא לָאמַא
 םעד טָא ןיא עטסַאבעלַאב רעד ןופ ךַאו עגידנעטש יד רעבָא ,ןעלטימ
 זיוה ןיא גנַאל ףיוא ךיז טסעג ענעטעבעג טינ יד טָא טזָאל ,טניזעגזיוה
 .ןעצעזַאב טינ

 .ויוה ענייר קרַאטש טינ סָאד

 ,םעד ןופ חוּפיה םעד ןעגָאז ןעמ זומ זיוה טרָאפ םעד טָא ןענעוו
 -דנאהַאב עגיטכיזרָאפמוא סָאד .טגָאזעג סאוו רָאנ ןעבָאה רימ סָאװ
 ןוא ךעלקערב זא ,ןעסאּפפױא עגנערטש טינ סָאד ,זייּפש ןופ ןעל
 ןעסעגראפ טרָאד ןוא ןערעוו ןעפרָאוװוצ טינ ןעלָאז זייּפש ערעדנַא
 ןעגידעבעל םעד ןָא טזָאל ,ןעטעב יד ןעגיסעלכאנראפ סָאד ,ןערעוו
 -לעזַא זיוה ןיא עגַאל יד טרעוו טּפָא רהעז ןוא ,ןעטרָאס עלַא ןופ ץומש
 .ןעבעל סָאד ט'סאמנ'רַאפ ןוא ףָאלש ןעגיהור םעד וצ טמענ סָאװ ,עכ

 ןעגידעבעל ןעידָאלּפנָא ןעזָאל סעטסָאבעלַאב לעיפ רהעז רעבַָא
 -ץלַאב ענייר ןוא עטוג ןייק םינ ןענייז ייז לייוו םינ ,זיוה ןיא ץומש
 -מימ עגיטכיר יד טינ ןעסייוו ייז לייוו ,ראפרעד טושּפ רָאנ ,סעטסָאב
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 ןיא ןײרַא ַאי ןיוש ךיז ןעּפאכ ייז ןעוו ,ןעלגנַאר וצ ייז םימ ךיז יוו ,ןעל
 םוא ,ןעבָאה טינ טייצ ךס ןייק ףרַאד ץומש רעד טָא ןוא .ןיירא זיוה
 ןעפלעה טציא ייז ןעליו רימ .זױה עצנַאג סָאד ןעטסעּפרַאפ וצ
 -רימַאנ ןיוש טעוו ןיילַא ייז ןופ ןוא ,ןעלטימ עגיטכיר יד ןעביג ייז ןוא
 ,עגירביא סָאד ןעגנעהּפָא ךיל

 ןעצנַאוו
 -יורסיוא זיא ,ןעצנאוו ראפ ןעבעגעג ןערעוו סאוו ןעלטימ עלַא ןופ

 / ַא זיא (לָארטעּפ) ןילָאזעג .רעטסעב רעד ךיור-לעבעווש טימ ןערעכ
 יו רימ ןעזייוו םָא ןוא .ךילרעפעג רהעז זיא רע רעבָא ,לעטימ רעטוג
 ,לעבעווש םעד ןעכיורב וצ

 -.לעבעווש טימ ןערעכיורסיוא
 -ַאּפש ץלא ןעקעטשראפ ףראד ןעמ .לעטימ טוג א רהעז זיא סָאד

 -סיוא זומ ןעמ .רעכעל לעסילש יד ןוא ,רעיט ןוא רעטסנעפ ןופ סעניר
 ןוא סערדלָאק יד ןעננעהרעבירא ןוא רעמיצּפָאלש ןיא קירטש ןעהיצ
 .ןעמוקניירא ןענָאק לָאז ךיור רעד זא ,ןעמונוצ ןייז ןעלָאז ייז זא ,ןהעז
 רעביא ןעגנעהרעבירא ץַארטַאמ םעד ,ןעמענוצ טעב סָאד ףרַאד ןעמ
 ,ןענעפע רעמיצ ןיא ןעכאז עלא ןוא ,ןעלעטשפיוא גנירּפס םעד ,ךעלקנעב
 -ץלא ןעוו ןוא .ןעמענמורא ןענָאק ייז לָאז ךיור רעד זא ,ןעטיירּפשסיױא
 15) טכיל לעבעווש סיורג א ןעדניצנַָא ןעמ ףראד ,גיטראפ ןיוש זיא
 ,לעגיצ א ףיוא ןעלעטשפיורא עלעפיש םענעכעלב ן'מטימ םהיא ,(טנעס
 -ניירא ױזַא טא עדייב ייז ןוא ,ּפָאמ ןעטרעקעגרעביא ןעטלַא ןֵא רעדַא
 סאוו ,רעייפ ראפ ןעטיהרַאפ וצ ,רעסאוו לעסיש רעסיורג א ןיא ןעלעטש
 יד ףראד ןעמ .לעבעווש םעד ןופ ןעּפַאקּפָארַא םעד ןופ ןעמוק ןָאק
 ףױרַאד ףיוא ןעלַאפּפָארא ןָאק סעּפע ואוו ,טרָאד ןעלעטש טינ לעסיש
 ןיוש טנערב לעבעווש רעד זא ,טהעז ןעמ ןעוו ןוא .ןעדניצנָא ךיז ןוא
 ,ףיױא ןיוש ךיז טביוה ךיור רעד ןוא ,םדיז ןוא רעייפ ןעיולב א טימ
 ןוא רעיט יד ןעקאהרַאֿפ ,רעמיצ ןופ ןעפיױלסױרַא ןיוש ןעמ געמ ןַאד
 .העש עכילטע ףיוא זיוה ןופ ןהעגקעווא טניזעגזיוה םעד טימ ןײלַא
 רעהירפ ןוא רעיט יד ןענעפע ןעמ ףראד ,םיהַא טמוק ןעמ ןעוו ןוא
 -סנעפ יד ןענעפע ןיירא טהענ ןעמ רעדייא ,טפול עשירפ ךס א ןעזָאלנָא
 | ,רעט

 .ןעכַאז יד טצישַאב
 ןעצנַאוו יד ןעגעוו ןָאט טכַארט ַא רעטניוו עדנע םייב ףראד ןעמ

 םוא רעפעב זיא לעטכיל לעבעווש ַא טימ ןערעכיורסיוא לייוו ,רעמוז ןופ
 מביילב זאנ לעבעווש לייוו ,ןעקורט זיא זיוה ןיא טפול יד ןעוו ,רעטניוו
 יד ,טנעוו יד ןופ רעילַאּפש רעד .טכייפ זיא סע ןעוו ,רעמיצ ןיא ץלַא
 .רעסַאלב ןערעוו ןעכאז עטרילָאק ערעדנַא יד ,ןעגנאהרָאפ עטרילָאק
 -עווש רעד .ןעוויוא םעד ןופ טייקנעקורט יד ָאד זיא רעטניוו םוא ןוא



 | 417 ץומש ענירעבעל ןעמארסיוא

 ,ןעכאז עדנעצנאלג ,ענעלאטעמ ףיוא גנוקריוו א ךיוא טָאה זאג לעב
 םינ ייז וצ ךיור רעד טמוק ,ןילעפאוו טימ ןעקעדַאב וצ םונ זיא יז ןוא
 .וצ

 רעד ןיא רעדיילק יד טינ ךיוא טםעווענַאש ךיור לעבעווש רעד
 רַאּפ יד טָא רַאפ זיוה ןופ סױרַא טגָארמ ךילגעמ רָאנ סאוו  .עפאש
 טרעוו םורַאד עקַאט ,רעכיילבסיוא רעטוג א זיא ךיור לעכעווש .העש
 יד ("ןהעש ,) סַאלב ןעכַאמ וצ םרערושטקעפונאמ יד ןופ טצונעג רע
 סעקנעשזַאר ,סענרַאב ,סעשטעיּפ ,לעּפע עטנעקורטעג טנופ ןענָאילימ
 -נאוו ראפ רָאנ טינ ךילרהעפעג זיא סָאד .גראוונעפע ךס א ךָאנ ןוא
 סָאד טרַא ןעמעוו רעבָא .ךיוא תויח עגיסיפ ייווצ יד רַאפ רָאנ ,ןעצ
 .טינ ךיוא גנורעיגער רעזנוא וליּפַא --- טכורפ ןופ ןערעכיור

 שינרַאװ ןיא ןעקנוטעגניא לעטשרעב ַא טימ רעביא טהעג
 -ראפ סָאד .ךיוא םורא ןעלקניו יד םעב ןיא ךעלרעטלעהַאב עלַא
 -םע סָאד טוט .עיינ ןופ טיהרַאפ ןוא ,ןעצנַאװ ןופ רעייא יד טםעמכינ
 םורא ץלָאה ן'פיוא ןָאמ וצ טוג ךיוא זיא סָאד .רעמוז םוא לָאמ עכיל
 ןוא ,טד טרָאד ןיוש זיא רע ביוא ץומש םעד טקעדרַאפ סָאד .טנעוו יד
 .ךיוא רעייא ערעייז ןליפַא

 .ןעצנַאװ ןעוָאלרעד וצ טינ
 ייז זיא ןעצנאוו ןעפמעקַאב ןוצ יו ,לעטימ רעטסעב רעד רעבָא

 ןופ ךיצ עדנעסאּפ טוג ,עגנע ןַא ףיוא טהענ טָא .ןעזָאלרעד וצ טינ
 ןעכיצ עדייב .ץַארטַאמ ץפיוא ךיוא ןוא גנירּפס ץ'פיוא טנעווייל רעלעג
 לָאז ןעמ םוא ,רעגנעל סעשטניא גיצנאווצ ַא שטָאכ ןעכַאמ ןעמ ףרַאד
 רעדנוזַאב ןעדעי ןעגעלפױרַא גנירּפס םעד יא ,ץַארטַאמ םעד יא ןענַאק
 ףראד טָאנ יד .טָאנ יד ןעהענראפ ןוא ןישַאמ יד ןעקורוצ ,שיט ַא ףיוא
 יד ןופ טייוו שמניא ןַא טהענעגּפָא ןוא ,ךַאטש ןעטסנעלק םעד ןופ ןייז
 םורַא ךילנהעוועג ךיז ןעביילק ןעצנַאװ יד .סעגערב עטמױזעגּפָא ייווצ
 ענעפָא יד ןעניפעג ןעלעוו ייז ? ןעטלַאהַאכ ךיז יז ןעלָאז ואוו ןוא טעב
 יד ןיא רעדָא ,גנירּפס ןיא ןוא ץַארטַאמ ןיא ,ןעכיצ יד ייב םעגערב
 טהעזרעד קילב ןייא טימ .טנעווייל סעשטניא גיצנַאװצ עטעשטַאקרַאפ
 ךרוד ! טייל הרבח ,ייב-טוג ןוא ,ןע גר ָא מ ןע ד עי יורפ יד ייז
 טגירק ױזַא טָא ןוא .גינעווניא ןיירַא טינ ייז ןענָאק ךעטש עקנעציּפ יד
 לעבעווש טימ ןערעכיורסיוא ן'כָאנ  .ייז ףיוא לָארטנָאק ןעטוג ַא ןעמ
 טינ ןעצנַאװ ןייק ןיוש ןענָאק ןענערָאװַאב םעד טָא ךַאנ ךָאנרעד .ןוא
 - .ןייז

 -עגרעטנורדַא ןוא גנַאל ןענייז םנעשיק יד ףיוא ךעלכיצ יד ןעוו
 בױא .ןע גר ָאמ ןע דעי קוק א ייז ןיא ךיוא ןעמ טיג ,ןעגיוב
 רַאנ ,גינעווניא ןהעגניירא םינ יז ןָאק מעזנַאלבראפןיחהַא טָאה ץנַאװ ַא
 ,ךיצ ןופ שטענק םענעגיובעגנייא ןיא ןעביילב

 םוראד ,ךעלרעטלאהַאב ןייק ןעבָאה טינ ךיוא ןערָאט ןעקעדוצ יד
 ,רעמוז ראפ יא ,רעטניוו ךַאפ יא ,עטסעב סָאד םטעקנעלב יד ןענייז
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 -לָאק ענעטַאװ יד .ןערעוו ןעשאוועג טּפָא ןענָאק ןוא טַאלג ןענייז ייז
 ןעניפעג ייז ןָאק רעוו ןוא .ןעצנַאװ ךס א ןעטלַאה ךיז ןיא ןענָאק סערד
 ?ךעלרעטלעהַאב לעיפ ױזַא ןעשיווצ

 לוָאט
 ןופ רעדיילק יד ןעשיווצ םורַא טהילפ סאוו ,עלעגעילפ עסייוו סָאד

 רעד טינ ןוא ,לואמ ןופ עמַאמ יד רָאנ זיא ,טסוגווא עדנע ויב ,יַאמ
 -אד ןוא ,לואמ םעד ראפ רעייא ןעגעלוצנָא רָאנ טמוק יז .ןיילַא לואמ
 ןוא ןעדָאלפיש ,םעפַאש יד ןיא רָאפמַאק ךס ַא ןעטלַאה וצ טונ זיא םור

 ץלַא טסַאה יז לייוו ,ןעמוקוצ ןענָאק טינ ןיהַא לָאז יז זא ,ןעלקניוו |
 .ןעכורעג עפרַאש

 -מירעוו לואמ יד ןופ עמַאמ עיירטעגנ א זיא עלעגילפ עסייוו סָאד
 יו ױזַא ןוא .רעייא עטנעלעגנָא יד ןופ סיוא ךיז ןעהירב עכלעוו ,ךעל
 םיוא טינ ןוא לאירעטַאמ היח ףיוא רָאנ ןעוועדָאהפיוא ךיז ןענָאק ייז
 ,סנעדייז ףיוא ןעגעלוצקעוא רעייא יד יז טכוז םוראד ,לעוומייב ןייק
 -לואמ יד טינ ןוא ןילא יז םינ .ןערעדעפ ןוא רעדעל ,רהָאה ,להָאװ
 ,רימעדעפ ענעלוומייב ןעסייררעביא ןענָאק ךעלמירעוו

 -ץל וצ בעיל טָאה ,עלעגעילפ לואמ סָאד ,עמַאמ עיירטעג יד טָא
 מינ רעדניק ערהיא לָאז ןעמ זא ,ץַאלּפ לעקנוט ַא ןיא רעייא יד ןעג
 ,רהיא ראפ ןיילק וצ םינ זיא לעקיטלעּפש ןייק יוו ױזַא ןוא ,ןערעטש
 ,עפַאש רעד ןופ ןעטלַאּפש יד ןיא ןענעלוצקעווא רעייא יד יז טכוז ָאט
 גנירּפס ןופ געט עטשרע יד ןיא ןעמ ףרַאד םוראד .וו .זַא ןוא עדָאמַאק
 רשפא ןענָאק ךעלרעייא יד טָא ואוו ,רעצעלּפ עלַא ןעצירּפשסיוא טוג
 -עגקעווא ייז טָאה עמַאמ עיירטעג יד ואוו ןערהָאיארַאפ ןופ ןעגעיל
 ןוא רעמוז ןעצנַאג םעד .טקוקרַאפ ךיז טָאה רהיא תעשב טנעל
 רהָאי ַא רעביא רָאנ .סיוא םינ ךעלרעייא יד ךיז ןעהירב רעטניוו
 ץרעביא ךיז ןעכעירקוצ ןוא טסעג עטשניווענמוא יד טָא ןעמוק גנירּפס
 עטנַאמרעדנעבױא יד ייז רַאּפ ָאד זיא סע ואוו ,טרָאד ,זיוה ןעצנַאג
 .זײּפש

 .רהָאי א רעביא ךאלמערעוו לואמ -- רעייא עגיטנייה
 -גייה :עגידנעייווצ א ָאזלא זיא לואמ ןעפמעקַאב וצ םייברא יד

 ןעכורעג עפראש ערעדנַא ןוא רָאּפמַאק טימ ןעמ ףראד רהָאי סעגיט
 ןערהעװנָא לָאז -- עלעגילפ עפסייוו סָאד -- ,עמַאמ יד זא ןעטיהראפ
 סנעטייוצ ןוא ;רעדיילק יד ןעשיווצ ןעמוקוצניירא רָאג קשח םעד
 -נייה רשפא ןענייז עכלעוו ,ךעלמירעוו לואמ יד ןעכוז ןחעז ןעמ ףראד
 ןענייז סאוו ,רעייא יד ןופ ןעראוועג טהירבענסיוא ןיוש רהאי ןעניטמ
 .ןערהָאי א ראפ ןעראוועג טגעלעגנָא טקרעמַאבמוא

 .םישובלמ ןעטלַאהַאב

 יד ךָאנ ןעמ ףראד ,ןעכאז עפראש טלאה ןעמ סאוו ,םעד ץוחא
 יוזא ןוא .ייז םימ רעכיז ןייז ןענָאק לָאז ןעמ זא ,ןעטלַאהַאב םישובלמ
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 סָאד יז ןָאק ,םנעטשרע לייוו ,טינ עלעגעילפ ן'ראפ גיוטמ לָאװמייב יו
 לואמ רע'תמא רעד ,ךעלמירעוו יד ,טגָאזעג יוװ ,ןוא ,ןעסייבכרוד טינ
 ַא זיא םורָאד ָאט ,םעד ףיא ןעוועדָאהפױא טינ ךיז ןענָאק ,ןיילַא
 -נאל א טכַאמ .םישובלמ ראפ רעצישאב רעטוג א לעקעז ענלעוומייב

 ןעמ זא ,ףראד ןעמ יו ,רעגנעל ךס א ,טנעווייל רעלעג ןופ קאז ןעג |
 ןענערָאװאב ןפוא ן'אזַא ףיוא ןוא פינק ןעגנע ןא ןעהערדרַאּפ ןענָאק לָאז
 .עלעגילפ ןעסייוו םעד ראפ ןעכאז יד

 .גונעג טינ קַאז רעד

 סָאד זא ,רעצישַאב רעטנעכייצעגסיוא ןַא עקאט זיא קאז רעד טָא
 -יא ףיוא רעייא ןייק ןעגעלנָא טינ ןוא ןעמוקניירא םינ לָאז עלעגעילפ
 ,רעדיילק יד ןעוו ,ןעמ טוט סאוו רעבָא .ןעהירבוצסיוא ךיז רהאיארעב
 -הָאיַארַאפ ןופ ךָאנ רעייא ןיוש ןעבָאה ןיירַא קאז ןיא טנעל ןעמ סאוו
 ןוא ןעהירבסיוא טרָאד ןעלעוו ייז זא ,ןייז רעכיז טנעמ רהיא ?ןער
 -מַאק ןעטנופ ןעגעיל ןעלָאז גינעווניא ןעוו וליפא ,ןעכאז ךס א ןעסערפוצ
 ּפַא רָאנ ןעסיוטש ןעכאז יד טָא .ןעכאז עפרַאש ערעדנַא רעדָא רַאּפ
 .לואמ ן'תמא םעד טינ רעבָא ,עמאמ יד

 .סנעטיײצַאב טייקגיטכיזרַאפ

 -ייז ,ענעלהָאוו יד ןעגיניירסיוא טוג ןעמ ףראד םוראד טָא ןוא
 ןיא .ןיירא קאז ןיא ייז טקאּפ ןעמ רעדייא ,םישובלמ .וו .וא .א ענעד
 ןעמ ףראד ,לירּפַא ןיא ךָאנ רעדָא ,יַאמ ןיא גָאט ןעגיטניוו םענהעש ַא
 ,ןעּפאלקסיוא טוג ךָאנרעד ייז ,ןערעטּפול ןעגנעהסיורא רעדיילק יד
 -ַאל יד רעטנוא ףראד ןעמ .סױרַא טכייל רהעז ןעלַאפ רעייא יד לייוו
 ךיוא ןוא ןערעקסיוא סענעשעק יד ,ןעטשרעבסיוא טוג רעדיילק ןופ ןעצ
 -ַאק העז) ןעמענסױרַא ,עטעפ טּפיוהרעביא ,ןעקעלפ עלַא .ןעטשרעבסיוא
 .ץלַא יו ,רעביל ךעלמירעוו לואמ יד ןעבָאה ןעקעלפ לייוו ,(12 לעטיּפ
 ןעוו ,גיהור ןייז ןיוש ןעמ ןָאק טייקגיטכיזרָאּפ רעגיטכיט ַאזַא ךָאנ ןוא
 .ןײרַא קאז םעד ןיא רעדיילק יד טלַאהַאב ןעמ

 -לעּפש ןעטסנעלק ן'כרוד ןעּפוטשכרוד ךיז ןָאק עמַאמ ערטיכ יד טָא
 ןייז לעקעז ןופ ּפינק רעטנַאמרעדנעבױא רעד הרַאד םוראד ןוא לעקיט
 ןופ ןעמינשנייא יד זַא ,ןעקנעדעג וצ טוג זיא ייברעד ןוא .גנע רהעז
 ןיא תורצ ןייז טעוו טינ בוא ,"רעכעב: א יו ,ץנאג ןייז ןעזומ סנעשיק
 | .ןערעדעפ יד

 | | .ןיטנעּפרעט ןָא טסיג רעדָא ,רָאפמעק טלַאה לעבעמ קיטש ץרעטנוא .לאירעטַאמ םעד טָא ןָא טרָאד טיש ןוא דרַאי לעטרעפ א ןעגעג ףיוא טביוה .םקארָאב ןופ טנַאק א טימ ןענעג -ןגאב םוראד יז ןעמ ףראד גָאר םורא לארעביא .גָאר םעד רעטנוא רעטנורא ךיױא ךיז טקור יז .רהיא ראפ ןדעךג 8 זיא גָאר ן'פיוא טרָאד ןוא .טרָא ןופ קעװַא ןעטלעז טקור ןעמ סעכלעוו ,לעבעמ קיטש רעווש א רעטנוא ךיז ןעצעז וצ ךיוא טכוז עלעגעילפ עסייוו סָאד
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 .סעמעילוק עניילק ןוא עסיורג

 -ץמַאמ רעד ןופ יירפ ןעטלַאה ןעמ ןָאק ןעכַאז ענעלָאװ יד טָא
 ךעלמירעוו יד ראפ רעבָא ,טגָאזעג יו ,ןעכאז עפראש טימ עלעגעילפ
 -רעמ .ןעכאז עטלעטשראפ יד ףיוא טּפיוהרעביא ,ןיטנעּפרעט ןעמ ףראד
 ןייז ןעמ ףראד ךָאד ,ןילָאזעג יו ,ןָא לענש ױזַא טינ ךיז טדניצ ןיטנעּפ
 .גימכיזרָאפ

 םואיקעוו רעד זיא ןעכאז עטנַאמרעד סָאװ רָאנ יד טָא וצ רעבָא
 .רעייא יד יא ,ךעלמירעוו יד יא ,סיורא טהיצ רע .לעטימ רעטסעב רעד
 ןיא ךָאװ א לָאמ ייווצ ַא ןעטסנינעוומא ןעכיורבעג םהיא ףרַאד ןעמ
 טמהענ סטנעמשטעטע יד טימ .טסונווא עדנע זיב ,יַאמ ןופ טייצ רעד
 .לעבעמ ןופ לואמ םעד סױרַא וליפַא ןעמ

 .שובלמ םענרעטופ א ןעּפַאלקסױא

 ןעּפַאלקוצסױא רעגָאלש םעילוק א וליּפַא רעדָא ,ןעקעטש ַא טימ
 א רעבַָא .טנידעשַאב טרעוו לעפ יד לייוו ,טוג טינ זיא רעטופ ַא
 םוג זיא (ּפייּפ) רהער ענעקיטסַאלעמונ א רעדָא ,ריַאט רענרעבָאר קימש
 | .וצרעד

 רַאה יד טוג זיא ,רעטופ ןעלעקנוט א קעווא טגעל ןעמ .רעדייא
 ןייא םונ טבייר .לימטיוא רעדָא ןעיילק ןעמירַאװ טימ .ןעגיניירוצסיוא
 ,גיטיוק סױרַא טמוק ןעיילק רעד .סיוא טשרַאב ןוא סיוא טלעסיירט
 ,ביוטש םעד ןעמונעגסורַא גידנעכבָאה

 .טנַארט ןעמ סָאװ םישובלמ
 זיא רעמוז םוא טגָארט ןעמ סאוו ,םישובלמ ענעלהָאװ עכלעזַא

 םיוא ןעזָאלרעד טינ ןוא ןעלסערטסיוא ןוא ןערעטפולוצסיוא טּפָא גימיונ
 .ןעקעלפ ןייק יז

 .סנעקור ענרעדעל יד
 ןופ ןעצישַאב וצ םונ זיא רעכיב עטוג ןופ סנעקור ענרעדעל יד

 ףיוא בלַאה (לייאנעציר) ליוא רָאטסעק לעסיבַא סיוא טםשימ .לואמ
 ,רעסַאװ רעסייה רעביא טציהרעד .ןיפאראּפ טימ גָאװ ןיא בלאה
 לענאלפ ןעכייו א ןייא םקנוט .ןעזָאלצ טרעוו ןיּפַארַאּפ רעד זיב
 סָאד .ּפָא טנעקורט ןוא ,ןיירא רעדעל רעד ןיא ןירַא טונ טבייר ןוא
 ,ךיוא ןיילַא רעדעל רעד ראפ טנוזעג זיא

 - םעשטוארקאק
 סעשטוארקאק ןעפמעקאב וצ רעווש זיא סטנעמענעטמ עגנע יד ןיא

 .םינכש ערעדנא יד ןופ טסאג וצ ןעמוק ייז לייוו ,(ןעסור ,ןעקאסורּפ)
 -ַאּפש ץעלא סּפיג טימ ןעּפעלקוצסױא םונ םורָאד עקאט ךיז טניול סע
 ךיוא ןַאק ןעמ ןוא ,עפאש סעפעג רעד ןיא טהעז ןעמ סאוו ,םעניר
 ןוא (םיק) ימוּפ .קניס םורא ץלָאה ןיא ןעטלַאּפש עלא ןעלעטשרַאפ
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 יד ףרַאד ןעמ ןעוו רעבָא .םרעצישַאב ץעטוג ןענייז שינרַאװ ךָאנרעד
 ןעלטימ עטוג ןענייז סָאד טָא ָאט ,ןעפמעקאב םעשטוארקאק

 -ַאמ םעד טָא םיוא טשימ --- .סעשטוארקאק ראפ דירָאולּפ םוידַאס
 ןעמ ןָאק רעזָאלב ַא טימ ןוא לחעמ טימ בלַאה ףיוא בלאה לאירעט

 ןעניפעג םעשטוארקאק יד ואוו ,ןעטלַאּפש יד ןיא ןעזָאלבניירא סָאד
 .םיוא ייז ןרגּפ העש רָאּפ א ןיא ןוא םױרַא דלאב ןעכעירק ייז .ךיז

 -ּפא) דירָאולּפ םוידאס םעד טָא ןופ -- .טלעמוטראפ זיולב לָאמַא
 דלַאב ייז טונ זיא רַאפרעד .טלעמוטראפ זיולב לָאמַא ייז ןערעוו (קייט
 -םיומש םעד ףיוא ןעמענראפ ייז ןוא לעטשרעב ַא טימ ןעראשוצפיונוצ
 ,טעליוט ןיא רעדַא ,רעייפ ןיא ןעפרַאװניירא ייז ןוא לעצעט

 -ץּפ , ןופ ךיור רעד -- .פעשטוארקאק ראפ (קייטּפא) םורטעריַאּפ
 -קאק ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ףיוא לעטימ רערעכיז ַא ךָאנ זיא "םוטער
 זיא רעמיצ סָאד יו םעד ךָאנ ,ןעדניצנָא סָאד ףראד ןעמ .סעשטואר
 רעמיצ סָאד ףראד ןעמ רעכָא ,ךיור לעבעווש ראפ יו ,טקעטשראפ טוג
 ןַאשזוילּפסקע ןא רַאפ ךילרהעפעג טינ .חעש 12 עצנַאנ ןענעפע טינ
 | .ןעזאג עסיוועג טימ יו ,(םיירּפיוא)

 מקריוו לָאמא -- .סעשטוארקאק ראפ דאלָאקָאשט ןוא םקארָאב
 -ַאב טינ) סקארָאב קלח ןייא םיוא טשימ .לעטימ רעכאפנייא רעד טָא
 סָאד .דאלָאקָאשט ןעסיז םענעסיוטשוצ ןיד םיקלח יירד טימ (דיסע קיר
 -םיוא ךָאנרעד ייז ןוא ךיז ןעטלַאה יז ואוו ,לארעביא ןעטישנָא ןעמ געמ
 .ןעמאר

 טפלעה לעבעווש רענעסיוטשוצ -- .סעשטוארקאק ראפ לעבעװש
 ,לארעביא ןוא סעפאש יד ןיא ןָא םהיא טיש .סעשטוארקאק וצ לָאמַא
 : ,ךיז ןעטלאה ייז ואוו

 גנורעיגער רענַאטגנישאוו יד -- .םעשטוארקאק ראפ סעקטַאּפ
 סעקטסאפ ענעדיישראפ טימ ןעגנושרָאֿפסױא עגינייא טכאמעג טָאה
 רעדָא ןענערבראפ וצ ייז ךָאנרעד ןוא סעשטוארקאק ןעגנאפ וצ ףיוא
 : יז ןענייז טָא ןוא ,רעסַאװ עגיכָאק ןיא ןערַאּפבא

 ןופ קעד םעד ןָא טרימש -- .טעשטוארקאק ראפ עלעקעב חלח ַא
 ןעבָאה םיאירב יד טָא עכלעוו ,רעטוּפ רעטלַא טימ עלעקעב הלח א
 ,ךיילג ױזַא ןייז ןעפראד עלעקעב םעד ןופ ךעלטנעוו יד .בעיל קראטש
 -וארקאק יד .ןילעזאוו םימ ךעלטנעוו יד ןָא טרימש .טנַאװ א יו
 -םיורא טינ ןיוש ןענָאק ןוא ,רעטוּפ רעד ךָאנ ןיירא ןעכעירק סעשט
 ןעגיכָאק ןיא ןיירַא ייז טיש ןעמ .ךעלטנעוו עטעפ יד רעביא ןעמוק
  ,ייז ןופ ןייר זיוח סָאד טרעוו סייווכעלסיב ןוא ,רעסאוו

 ןופ קעד ן'פיוא ןיירַא טגעל -- .סעשטוארקאק ראפ עקטסַאּפ
  טייקכילגעמ יד סעשטאורקאק יד טיג ןוא ,רעטוּפ עטלַא לעסיבַא יולס ַא
 עכלעוו ,ךעלעקעטש טימ יולס םעד גידנעלעטשמורא ,ןעכעירקוצניירַא
 -קלאק יד .סעשטניא רַאּפ ַא ןעגעג ןעביוא ןופ ןעגיובעגנייא ןענייז
 יולס ןיא ןיירא ןעלַאפ ןוא ךעלעקעטש יד ףיורא ןעכעירק םעשטואר
 | .סױרַא םינ ןיוש ייז ןענָאק קירוצ .ןיירַא
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 סע ואוו ,רעצעלּפ ןיא -- .סעשטואוקאק טימ דלודעג ףראד ןעמ
 ןענייז ,יירעקעב רעדָא ,ןַארַאטסער ַא ןיא יו ,ןעסע ךס א ןאראפ זיא
 טייצ רעד טימ .םס טימ ןעלטימ יד יו ,רעפעב סעקטסאּפ יד טָא
 טימ ייז ףיוא ןענעלראפ רָאנ ךיז ףראד ןעמ .רוטּפ ייז ןופ ןעמ טרעוו
 | | ,דלודעג

 .סרעמרַאפ ראפ ןעסיוו וצ טונ

 ןעלַאפ ןוא טלעמוטרַאפ ןערעוו רעמיוב ףיוא םראליּפרעטעק יד
 -ןלפ-םוידָאס רעזָאלב ַא טימ ייז ףיוא טזָאלב ןעמ ןעוו רעטנורַא
 ןעמ רעדָא ,ייז טנערבראפ ןעמ ןוא ףיונוצ ןאד ייז טרַאש ןעמ  .דירָא
 .רעסאוו רעסייה ןיא ּפָא ייז טערַאּפ

 סעקשוַארומ
 ןופ .רעקוצ ןוא םטעפ ץלא ןופ רעסעב ןעבעיל ךעל'מיאורב יד טָא

 ןָאק ןעמ ביוא .בָא טינ ךיוא ךילריטַאנ ךיז ייז ןענַאז סנעסע ערעדנַא
 טפיול סע ןיהואוו ,ךעל'היח עניזָאד יד ןופ ענייא ןענלָאפכָאנ גיטכיזרָאפ
 -ןישַאמ א טימ ןוא טסענ יד ןעניפעג ןעמ ןָאק ,ליומ ןיא ןעסע ן'טימ
 ;ןיסָארעק ןעצירּפשניירא ןיהַא רעצירּפש רעדנַא ןא רעדָא ןאק לייא
 רעטנוא טסענ יד זיא לָאמא .רעייפ ראפ ןעטיה ךיז ףראד ןעמ רעכָא
 טרָאד ייז ןוא םערב א ןעביוהוצפיורא טוג זיא םורָאד ,עגָאלדָאּפ רעד
 רעדָא ,ךעלקערב ןייק זא ,ןהעז ןעמ זומ ,םעד ךָאנ .ןייז דםכמ םעד טימ
 .ןעדנירג טינ ךיז לָאז עינָאלָאק עיינ 8 םוא ,ןייז טינ לָאז ,זייּפש ערעדנַא
 עלָאמס לעסיבא עלעסיש א ןיא טלאה -- ,סעקשוארומ עטיור יד =
 ייז .ךיז ןעטלאה סעקשזארומ עגניזָאד יד ואוו ,סע טלעטש ןוא (רָאט)
 .טסקאוו רעפעפ רעצראווש רעד ואוו ,ןעפיולטנא

 רעטנוא סעקשזארומ יד --- .רענייטש יד רעטנוא סעקשזארומ
 טפא טרָאד גידנעסיגסיוא ןעטכינראפ ןעמ ןַאק זיוה םורא רענייטש
 רעסאוו ןולאנ א וצ ףייז טנופ א רעכלעוו ןיא רעסַאװ רעדא ןיסָארעק
 .רעייפ רעביא ןעראוועג טזָאלוצ זיא

 -ומ ןופ טדייל ןעמ ואוו מרָאד -- .פעקשזארומ ןופ טנערַאװַאב
 עניילק ןיא ןעטלאה וצ שיט םעד ןופ ךעלסיפ יד םונ זיא ,סעקשזאר
 וצ ןעמוקפיורַא טינ ךעלמאורב יד ןענַאק ןַאד ,רעסַאװ טימ ךעלעפיש

 | .שיט ן'פיוא ןעסע םעד
 א וצ לעדנעב א וצ טדניב -- .פעקשזארומ עלַא רַאפ לעטימ טוג

 ,רעלעט א ןיא יז טלַאה ןוא ּפָאריס ןיא ןייא יז טקניט ןוא םאווש עסיורג
 .סעטַאשט עצנאנ ןַא ןעכעירק ייז .ךיז ןעטלאה סעקשזארומ יד ואוו
 ט'גרה ןעמ ןוא רעסאוו רעניכָאק ןיא ןיירַא םאווש יד ןאד טפראוו ןעמ

 דלודעג ןעמ ףראד לעטימ םעד טימ רעבָא .סיוא ןפוא אזא ףיוא ייז |
 סיורא ייז ןעכעירק ,גנַאל וצ טראוו ןעמ ןעוו לייוו ,טייקכילטקניּפ ןוא
 -ניק ענעריובעג-יינ יד ןעװעדָאהוצנָא ןעטסענ יד ןיא ךָאנ ןעהעג ןוא

 .ןעסע ןייק ןעכוז טינ ןיילַא ךָאנ ןענַאק עכלעוו ,רעד
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 זיא .רעסעב ךָאנ רעבָא -- .סעקשזארומ ראפ לעטימ רערעסעב א
 טהענעסרַא , טימ טשימעגסיוא ּפָאריס ןיא םאווש יד טָא ןעקנוטמוצנָא
 ערעייז ראפ ןעטסענ יד וצ סָאד ןעגָארט סעקשזארומ יד ."אדָאס ווָא
 .ךיוא רוד רעגנוי רעד רָאנ ,קעווא ןיילא ייז ןעלַאפ רָאנ טינ ןוא ,עגנוי
 וצרעד ןוא רעסאוו טרָאװק ַא ןוא רעקוצ טנופ א ןופ ּפָאריס א טכאמ
 ןעמ ףראד סָאד .(קייטּפא) אדָאס וװָא טהענעפרַא ןארג 128 ןיירַא טינ
 טקניט ןעמ רעדייא ,ןעלהיקסיוא ןוא ןעייזרעביא ,ןעכָאקפיוא ןעמאזוצ
 רהעמ ךָאנ סע טהיצ ,גינַאה לעסיבא ןיירַא ךָאנ טסיג .םאווש יד ןייא
 ראפ ןֹוא ןעשנעמ ראפ םס ַא זיא אדָאס יד טָא זא ,טקנעדעג רעבָא .וצ
 קילגמוא ןייק וצ לָאז סע זא ,ןענערָאװַאב םוג רהעז ףראד ןעמ .תויח
 ץטימ ּפָאריס םעד טלַאה ןוא טנעה יד גידנעטש טשאוו .ןעמוק טינ
 ,ךאז ערעדנַא ןַא ראפ ןעפאכ םינ סע לָאז ןעמ זא ,טלעטשראפ םס
 זיא םוג רעבָא ,"ןעזיױּפ , ."םס, ןעבַאטשכוב ץעסיורג טימ ןָא םביירש
 ,רושטלָאקירגַא ווָא ָארויב רענַאטגנישַאװ יד טגָאז ,סַאד

 - רעל'םיאורנ ערעדנַא
 ןעמ ןעוו ,ןערעוו רוטּפ טכייל ךיוא ןעמ ןָאק (סלטעיב) סעקושז ןו

 טשימעגסיוא סקארָאב ,ךיז ןעטלאה ייז ואוו ,רעצעלּפ יד ןיא םורַא טיש
 | ,ראגוש ראטסעק טימ

 טלעטש ןעמ ןעוו ,ןעײרּפַאב ךיז ןעמ ןָאק (םטעקירק) ןעלירג ןופ
 ,"לאידרָאק רעשזדנישזד, טימ עלעסיש ַא ץַאלּפרעייּפ ן'רַאפ קעווַא
 .ןעכוזרַאפ ן'כָאנ ןעלַאפ ייז ןוא וצ קרַאטש ייז טהיצ סָאד

 .רעמיצ ןיא סאטיקסָאמ
 -סָאמ רָאּפ א ןיירַא גידנעטש ןעהילפ רעיט רעטנעפעעג רעד ךרוד

 ךיוה רעד ןיא רעדָא ,עילעטס רעד ףיוא קעװַא ךיז ןעצעז ןוא סָאטיק
 .גיוא ןַא ןעכַאמוצ ןיוש לָאז ןעמ זַא ,רָאנ ןעטרַאװ ןוא טנעוו יד ףיוא
 -בא ןאד ןיוש ךיז זומ ןעמ ןוא ןיירא ןערעיוא יד ןיא ךיז ןענניזוצ ייז
 -ץלב א ןעּפאלקוצוצ זיא וצרעד לעטימ טונ ַא .ףָאלש ן'טימ ןענעגעזעג
 ןיהַא ןוא ןעקעטש ןעכיוה א ןופ קע ןייא וצ לעקעד סקאוו-הוש ןעכ
 סיוא ייז ןעמ טכוז טכאנראפ .ןיסָארעק ןעּפָארט עכילטע ןעסיגניירא
 ןיא ןיירא ךילנהעווענ ןעלַאפ ייז .לעקעד סָאד רעטנוא טלעטש ןעמ ןוא
 ! ייב-טונ ןוא ןיירא ןיסארעק

 סָאטיקסָאמ זא ,הרבס ַא זיא סע -- .זיוה סָאד ןעכייוו סָאטיקסָאמ
 ,ןעגנוצנאלפ ענהעש יד ןעסקאוו סע ןעכלעוו םורַא ,זיוה סָאד ןעכייוו
 .ייז טצעזרַאפ טריבורּפ .סנעיב-רָאטסאק ןעמָאנ ן'טימ ןעסייה םאוו

 לעטימ טוג 8 זיא ןידָֿאייא --- .פָאטיקפָאמ ןופ םיב ַא וצ ןידָאיײא
 ,םישפנ עכלעזא ערעדנַא ןוא ץנַאװ ,יולפ ,ָאטיקסָאמ ַא ןופ םיב םעד וצ
 סָאד .טינ סָאד טנָארמראפ דניק לעציּפ ַא ןופ טיוה עטאקילעד יד רעבָא
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 -שטיוו טםימ טשַאװ ,אמיזקע טימ טוה רעד ראפ טונ טינ ךיוא זיא
 | .לעזייה

 .ךעלמירעוו עסייוו יד
 טלַאה ןעמ ןעוו ,ןעפיולטנא רעכיב יד ןעשיווצ ןופ ךעלמירעוו יד

 -סנעסע ןיא ןעקנוטעגנייא טנעווייל ךעלקיטש רעכיב טייז רענעי ןופ
 לָאמא ןענייז רעֿפעפ רענעלָאמוצ ,רעדיױּפ רָאפמאק .ןיטנעּפרעטיוװָא
 - .,םוג ךיוא

 -ךוב ןיא ךיז ןעביילק טּפָא --- .ךעלמירעוו עסייוו ןופ ןעטיחראפ וצ |
 עכלעוו ,סעשטוארקאק ןוא ךעלמירעוו ענרעבליז ,ליואמ ,לעמיש סעפאש
 רעזײמָאטא ןֿא םימ סיוא טצירּפש .העלק-להעמ םעד ןעפע וצ ןעמוק
 ןייא ןיא עקאט זיא סָאד .לעוארינעּפ רעדָא ,רעדנעוועל ווָא-לױא טימ
 -יבא קעװא ךיוא טגעל .ןעדניבנייא ענרעדעל יד ראפ םוג ךיוא סגעוו
 ןעטהערדעגנָא ןא ןיא רעכיב טייז רענעי ןופ רעדױּפ טקעסניא לעס
 .וצ רעבָא ,רעכיב יד ןערהירנָא טינ לָאז םס רעד זא ,רעיּפַאּפ קיטש
 ןיא .ןעמוקוצ ןענַאק ַאי ןעלָאז םיאורב עגידנעכעירק יד טָא ןעכלעוו
 ןעטישוצסיוא ךילרהעפעג זיוה ןיא רעדניק בילוצ זיא סעפאש ענעפָא
 | | .(קישָארּפ) רעדיוּפ םעד טָא

 ןעמַאר ןוא זיימ
 -נעמָאקער גנורעיגער רענַאטגנישַאו יד סאוו ,לעטימ עטסעב סָאד

 םעד טָא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ףיוא סמרַאפ רַאפ ןוא רעזייה רַאפ טריד
 ,סעקטסַאּפ ןענייז ,ךיױוא רהאפעג א ךָאנ לָאמא זיא רעכלעוו ,ץומש
 .ןעגיניירסיוא זיוה סָאד ןעמ ןָאק דלודעג טימ .וװ .זַא .א ךעלגייטש

 ןאראפ ןענייז סע ןעוו ,לעגייטש ןייא יו רהעמ ןעמ ףראד ךילנהעוועג
 ןעכאמ טייברא יד ףראד ןעמ :זיוה ןיא םיאורב יד טָא ןופ ךס ַא
 -ראפ תויח יד טָא .יוו ,ןעניומטש וצ זיא סע לייוו ,םאזקריוו ןוא לענש
 ןעננאפעג םירבח ערעייז ןופ רַאּפ א נידנעהעז -.קסע ןא ןעהעטש
 -טסאּפ ןעלעטשקעווא ןעמ ףראד םוראד .סעקטסאּפ יד ןיוש ייז ןעכאוו

 יווא ,ןעטייווצ ם'נופ ןעסיוו טינ לָאז סנייא זא ,רעצעלּפ ךס א ןיא סעק |
 .ןעגאז וצ

 . זיא ,ןערעכיזראפ וצ םוא -- ,עקטסאּפ ףיוא ןעסע טָאד ןעדניבוצ
 לעגניצ םוצ ןעדניבוצוצ סעקטסאּפ-גנירּפש ענעפָא יד ןופ זייּפש יד םוג
 .ןערַאשּפָארא טינ סָאד לָאז טאר רעדא זיומ יד זא ,לערינש ןיד ַא טימ

 ןוא ,ןָא טַאר ַא ךיז טסיוטש טּפָא -- .ןָא ךיז טפיוטש טָאר רעד
 יז ,ןעשזאלּפָאמַאק , וצ יז טונ זיא ןאד .עקטסאּפ יד םיוא טעדיימ
 ןעגיטכעדראפ טםינ רָאג לָאז היח יד זא ,ןעלעטשראפ וצ ערטיכ יוזא
 עטלעטשעגנָא-גימכיר יד טקעד ןעמ .רהיא ןיא ןענַאּפשניײרא ןיילַא ןוא
 -ַאב םורא ןוא ןעביוא ןוא רעיּפַאּפ לעקיטש ןיילק ַא טימ וצ עקטסאּפ !

 -נַא יד יו ,רעבעיל היח עדעי טָאה טעיווילואה) להעמ טימ ןעמ טיש
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 -טסַאּפ יד טלעטש !יֵאב-דוג ןוא רעטנורַא טכעירק טַאר רעד .(ערעד
 | | ,לעסיש 8 ןיא ןיירַא עק

 -ראפ וצ ןעטפיג ךס א ןאראפ ןענייז סע -- ,ךילרחהעפעג ןעטפינ
 ן'רגּפ ייז סָאװ ,סָאד זיא רהאפעג רעד רעבָא ,ןעטַאר ןוא זיימ ןע'מס
 -ָאטגינשאוו יד סאוו ,לעטימ רעד טָא זיא םוראד ןוא .טנעוו יד ןיא
 ןוא .זיוה ַא ןיא טּפיוהרעביא ,רעטסעב רעד ,טיג גנורינער רענ
 -עווש א זיא סָאד .(טהענָאבראק םוירָאב) סיטיירָאב זיא לעטימ רעד
 ןייק ןוא ,טינ חיר םוש ןייק טָאה סאוו ,ץלאז לארענימ רעסייוו ,רער
 סע יװ טינ ,ןעלהיפ טינ וליּפַא ןוא ןעסע ןַאק טאר רעד .טינ םעט םוש
 לָאמא עקאט ןזיא סע עכלעוו טימ ,ןע'םס ערעדנַא ייב ךילנהעוועג זיא
 בָא טגָאלש חיר רעד לייוו ,זיומ רעדָא ,טַאר םעד ןערַאנראפ וצ רעווש
 | | ,טימעּפא םעד

 שיילפיקַאה ןיא ןעטענקוצניירַא טוג זיא טהענָאברַאק םוירָאב םעד
 וצ טונ ןליפַא זיא סע רעדָא ;ךיק רעד ןופ לַאפבָא רעדנַא ןיא ןוא
 ,רעמופ טימ טרימשעגנָא ,הלח ךעלקיטש עניילק םהיא טימ ןעטישַאב
 ליּפשיײיב םוצ יו ,תויח ערעדנא ןייק זא ,ןעטיהראפ ףראד ןעמ רעבָא
 .ןעמוקוצ טינ וצרעד ןעלָאז טניה ,רעניה

 טאר רעט'םס'ראפ רעד סאוו ,סָאד זיא םס םעד טָא ןופ הלעמ יד
 ןייק ןעוו ןוא ,טשרוד ןעקראטש םעד ןעשעל וצ רעסַאװ ךָאנרעד טכוז
 טלאפ ןוא קעווא רע טפיול ,זיוה ןיא ןעניפעג וצ ָאטינ זיא רעסַאװי
 .ןעסיורד ןיא ץעגרע

 .ןעטַאר ןענעוו ןעסיוו וצ טונ

 ןענייז ייז לייוו ,טַאר א ןעּפַאכ וצ טינ ןפוא םושב טגנילעג לָאמַא
 .ןעכַאװ ןיוש רע םעוװ ,סעגיטכעדרַאפ סעּפע .תויח עגיטכיזרָאפ רהעז
 ףראד ןעמ .ןעגָאז וצ יוזא ,ןעיורטוצ ןייז ןעניוועג ןעמ ףרַאד םוראד
 וצ ףיױא לאירעטַאמ ןעמוג טכענ יירד-ייוצ ַא ןעלעטשקעװַא םהיא
 ףוס ץפיא ןוא .ןעכאז עשירפ ערעדנַא רעדָא ,שיילפ שירפ ,ןעסע
 גידנעטענקנייא ,"טהענָאברַאק םוירָאב, םעד טָא טימ ןייז דבכמ
 רעדָא ,זױמ א זא ,ןעביולג רעד .רעהירפ טגָאזעג יו ,ןעסע ןיא סע
 ךיז טגעלראפ ןעמ ןעוו .גיטכיר טינ זיא ,ץלא ןעסע ןעלעוו טָאר ַא
 לעגייטש סָאד ןעוו ,ןעּפַאכ וצ ייז סנַאש רהעמ ןעמ טָאה ,ייז ףיוא ןיוש
 ,שירפ זיא ןעסע סָאד ווא טרעיישעגסיוא ןוא טכַאקעגסוא ןייר זיא
 ןעכאו עניירמוא ייז טיג ןעמ ןעוו יו

 -רַאק םוירָאב םעד ןופ --- .טהענָאברַאק םוירָאב סָאמ עגיטכיר
 רעמָאט .זייּפש םיקלח רעיּפ ףיוא קלח ןייא ןעבעג וצ טוג זיא טהענָאב
 לעסיבַא טימ ןעלקנערּפשאב יז ןעמ ףראד ,ןעקורט וצ זייּפש יד טרעוו
 ױזַא טינ היח יד טםהיצ סנעקורט .ןעכַאמ סַאנ טינ רעבָא ,רעסאוו
 .וצ קרַאמש

 ץעגימכיזרָאפ ייב ןוא) ןעפערט טינ ךיז לָאז סע -- .םפ ןעגעג ַא
 םעד טָא ןעגנילשנייא לָאז רעצימיא זַא ,(טינ עקַאט ךיז טפערט ןעשנעמ
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 זא ,ןעסיוו וצ טונ זיא ,(טהענָאברַאק םוירָאב) םס ןעטנַאמרעדנעבױא |
 טימ רעסַאװ עמירַאװ זָאלג א ןעקנירטוצסיוא גיטכיוו דלַאב זיא סע
 זלַאה ןיא רעגניפ םעד ןיירא טקור .ץלַאז רעדָא ,עצישטרַאג ענעקורט
 לָאז ןעמ זא ,זלַאה ןופ טייז עטשרעטנוא יד לעציק א טיג ןוא ןיירַא
 ,ץלַאז םָאסּפע ןייא טיג ןעכערבכָא ץכָאנ .ןעכערבבָא

 .ץיה ןופ טייקגיטכיוו

 ןיא ןערעוו ץומש עגידעבעל ערעדנַא ןוא רעייא ערעייז ,ןעצנאוו
 רענַאטננישַאװ .יד .זיוה ןיא ץיה רעקרַאמש ןופ טעטכינראפ ןעצנַאג
 -יוא םעד טכאמעג ,ןעציה יד ןיא ילוי םוא לָאמא טָאה עירָאטַארָאבַאל
 120-116 זיב ץיה יד טכארבעגפיורַא טָאה ןעמ ןוא זיוה ַא ןיא ןעוו
 םינ .העש עכילטע ףיוא רעטסנעפ ןוא רעיט גידנעכַאמראפ ,דארג
 רָאנ ,ןעראוועג םעטכינראפ רעייא ערעייז ןוא ןעצנאו עלַא ןענייז רָאנ
 -עג טרָאד ךיז ןעבָאה סאוו ,לואמ יד ןוא ,העלפ יד ,סעשטוארקאק יד
 .םיוט טגעלעגסיוא ןענעלעג על ןענייז ,ןענופ
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 ,22 לעטיּפַאקי

 רעמיצניואוו ןיא |
 ןופ ןַאלּפ רעיינ רעד -- .424 .ן ,גנולעטשסיואדזיוה רעד ןיא עינָאמרַאה
 ,482 .ז ,סענעדיישראפ---481 .ז ,עירעלַאנ ןייק טינ זיוה---490 .,ז ,ןעניואוו

 .גנולעטשסיוא זיוה רעד ןיא עינָאמראה

 -יצ יד ןופ טנעוו יד ףיוא ןָאט קוק א זיולב ןעמ ףרַאד טפָא רהעז
 ןעמ ןוא ,זױה ןופ גנולעטשסיוא רענײמעגלַא רעד ףיוא ןוא ןערעמ
 ,ןעשנעמ עטנעגילעטניא ייב .ןָאמ וצ טָאה ןעמ ןעמעוו טימ טנעקרעד
 -נעסיוו ןופ רעדליב ךילנהעוועג טנעוו יד ףיוא ןעגנעה ,ליּפשייב םוצ
 רָאג רעדא ,סעעדיא עוויסערגָארּפ טימ ןעשנעמ ןופ רעדָא ,טייל-טפַאש
 -רעד ןעמ ןעוו רעבָא .טלהָאמעג שיטסיטרא ,רעדליב רוטַאנ ענהעש
 -נַא רעדָא ,סעקצעג עגילייה זיוה רעדנַא ןַא ןופ טנעוו יד ףיוא טהעז
 ןופ ןעגנואיושנייא טלעוו יד ןעמ טנעקרעד ,רעדליב עזעיגילער ערעד
 ןעקירד עכלעוו ,רעדליב עשיטסיטרַאנוא ,יקסנאיבורג .ןעשנעמ יד טָא
 רעד ןופ עטכישעג עיינ א רעדיוו ןעלחעצרעד ,סיוא טינ רָאג ךיז טימ
 .םייל ץעגיזָאד יד ןופ קאמשעג ןעשיטסיטרַא םעד ןופ ןוא גנולקיווטנע
 ,לארעביא ןאראפ ךילריטַאנ ןענייז ןעמַאנסיוא

 -םנעק ערעדנא טימ יו ,דארג זיא קאמשעג ןעטוג ןופ ןינע ןיא
 ןעלעוו רָאנ ףראד ןעמ ;ןעריסערגָארּפ גידנעטש ןָאק שנעמ א .שינ
 ןערעהוצ ךיז ןוא ןעקוקוצ ןעלעוו ךיז ןוא טייקמאזקרעמפיוא ןעקנעש
 טלאוו זיוה ַא ןופ גנונדרָאנײא רעד טימ .טסנוק ןופ ןעעדיא ץיינ יד וצ
 מימ עילימאפ יד ןוא ךיז ןעלגנירוצמורא ןעבערטש טפראדעג ןעמ
 מַאה עיצַארָאקעד-זיױה ןופ טפַאשנעסיוװ יד ןוא ,הביבס רעמהענעגנא ןא
 םנייה ןיוש ןָאק רעדעי ןוא ,ןעּפיצנירּפ עסיוועג טייבראעגסױא ןיוש
 | .ןופרעד ףירגַאב א ןעגירק

 .ןייז ףראד םייח יד -- .ןעלהיפעג עטסעב יד ןעקירדסיוא זומ זיוה
 יד וצ רעביא ךיז ןעביג ןוא גיהור ןעבעל ןעשנעמ ואוו ,ץיֿפלּפ סָאד
 ןהעזסיוא סָאד .גנולקיווטנע-טסבלעז ןוא עכעיל ןופ ןעלהיפעג עטסעב
 -םױרַא ןוא ןעפלעהרעטנוא טפראדעג םוראד טלָאװ ןערעמיצ יד ןופ
 .םייקנהעש ןוא עהור ןופ ןעלהיפעג עמהענעגנייא זנוא ןיא ןעפור

 -םיוא ם'נופ טנעמַאדנופ רעד -- .רעמיצ ַא ןופ טנעמַאדנופ רעד
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 סָאד ךילריטַאנ ןוא עגַאלדָאּפ יד ,טנעוו יד ןענייז רעמיצ א ןופ ןהעז
 מָא םיוא ןעייל טיײקכַאפנייא ןוא טייקנהעש רעייז .םורא גראווצלַאה
 וומ לעבעמ סָאד רעבָא ,זיוה ןיא ןעכאז עגירביא יד וצ ךיוא תולעמ יד
 ןעפלעהרעטנוא ןפוא ן'אזא ףיוא ןוא ,ןערינַאמרַאה ץלא ראפ רעהירפ
 .קורדנייא ןעמהענעגנא םעד וצ

 .םיללכ עבילטע

 -עמ סָאד ןיוש ףראד ,ןעגָאז רימָאל ,ןיורב לעה ןענייז טנעוו יד ביוא
 ןערעדָאפ טנעוו עלעקנוט .טרעקראפ רעדָא ,ןיורב לעקנוט ןייז לעב
 -סיוא טינ לָאז סע זא ,רילָאק ןערעלעה א ןופ ןייז לָאז לעבעמ סָאד
 טרעוו רילאּפש רעדא ,בראפ ןופ טנעוו עלעה רעבָא .לעקנוט וצ ןעקוק
 רעוו לייוו ,רעמיצ א ראפ ןָאט ןעניטכיר םעד ראפ טנעכערעג טנייה
 רעדָא עטיור טימ רעמיצ א ןיא טסייג ןיא טקירדעג םינ ןעד ךיז טלהיפ
 ןעגעיל טנעװ יד זא ,םיױא ךיז טכוד סע ?טנעוװו עניורב לעקנוט
 טרָאד זיא סע זא ,סיוא ךיז טכוד ,רעמוז םוא ןוא ,ּפָאק ן'פיוא סעּפע
 ,ץתמא ןיא זיא סע יו ,רעפייה

 ,סנעטשרע ,ןעכאמ ייז --- .םואימ רעילאּפש ןץפיוא ןעמולב עסיורג
 -נהעש עצנאג יד קעווא ןענע'גרה ןוא ,רענעלק ןהעזסיוא רעמיצ סָאד
 -ץגלא םעד ןיא ןעקנוזראפ יוװ ,ןערעוו עכלעוו ,רעדליב יד ןופ טייק
 .ןעטייווק יד ןופ םַארַארַאט םעניימ

 ךיז ןעהעז טנאוו רעטַאלנ א ףיוא -- .טלוב סױרַא ןעמוק רעדליב|
 ,טלוב סױרַא טמוק טייקנהעש רעייז ןוא ,ןָא ןעדליב יד

 ףראד לעבעמ סָאד רָאנ טינ רעבָא --- .גנַאלקנא ןיא ןייז זומ ץילַא
 רילָאק רעדעי .ךיוא ןעכאז ענירכיא יד רָאנ ,טנעוו יד טימ ןעמיטש
 סעזַאװ יד ןופ ,ןעמַאר רעדליב יד ןופ ,אּפָאס רעד ףיוא ךעלעשיק יד ןופ
 .ןעכאז ענירביא יד ןופ ןערילָאק יד טימ ןעמיטש זומ

 -נא ןא סעּפע זא ,םיוא טינ טכַאמ לָאמַא -- .טרעקרַאפ לָאמַא
 -דניירפ ןייז זומ רילָאק רעד טָא רעכבָא ,ןעשימניירא ךיז לָאז רילָאק רעד
 -ייב םוצ יו ,ןעגיוא יד ןעכעטש טינ לָאז רע םוא ,עגירביא יד וצ ךיל
 רהעז ןערינָאמרַאה ,ןירג טימ יולב רעדָא ,ןיורב טימ טיור ,ליּפש
 - .טכעלש

 ןוא (עוואמעלָאיפ) וװָאמ --- .ןערילָאק ןופ םעיצַאניבמַאק ענהעש
 רהעז טהענ ןיורב ,לעּפרױּפ וצ טסַאּפ ןירג ; יולב וצ ןעטסַאּפ לעג
 | וו ,זַא .א ןעט טימ טוג

 לָאמ עלא ןעמוק לעבעמ עטעבעג יד --- ,לעבעמ עטסעב סָאד
 ןענייז ייז .עדָאמ רעד ןופ סיורא לענש ןעהעג רעבָא ,עדָאמ רעד ןיא
 ייז .רעדניק יד ראפ הרצ א ןוא (ןעבָארקימ טימ) סרעטלַאה ביומש
 זיא לעבעמ עטסעב יד .ןַאמ טינ קילב ןייק וליפא םעד ףיוא ןערָאט
 קרַאטש ןוא ןהעש ,ךאפנייא זיא סָאד .לעבעמ ןָאשימ רעדָא ,טפערק יד
 .רעדעל רעטונג טימ ,ךילריטַאנ ,טקעדאב ןעוו

 א טכייל
 ראפ ץַאלּפ ןייק ָאטינ זיא טרָאד .ןָאט שי א טכייל ןעמ ןָאק לעב
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 וצ סעּפע טינ טייקכאפנייא רעייז .ןעבָארקימ טייהקנַארק ןוא לואמ
 ןעגיוא יד ראפ עחור ןימ א יוװ ,וצ ייז

 רעד ןופ סױרַא ןעהעג ןעטעב -- .אפָאס רעדָא ןַאװיד רעטיירב
 רעמיצ:טנַארפ סָאד .ןעטסנינייומא טדעטש עסיורג יד ןיא ,עדָאמ
 -לאה וצ טרָאד םעב א רעבָא ,ןעּפָאלש םוצ רעמיצ עטסערג סָאד זיא
 גנירּפס ַא טפיוק ןעמ ןוא לכש ץפיוא ןעשנעמ ןעלאפ .םואימ זיא ןעט
 -ראפ רענהעש ַא טימ ץארטאמ םעד רעביא טקעד ןעמ ןוא םיפ ףיוא
 נָאט ייב ףיוא ןעמ טקור ךעלעשיק טכַאנ עניילק יד ןוא קעד רעטצוּפ
 םעווקעב ןוא ןהעש א רהיא טָאה טָא ןוא ךעלכיצ עקנינהעש ןיא ןיירא
 .גָאמ ןעצנַאג ַא ראפ לעבעמ לעקיטש

 .ללכ רעטונג ַא

 -רַאֿפער רעשימעטסע ןוא רעקנעד רעפיורג רעד ,סיררָאמ םאיליװ
 ,טגָאז רע .ללכ ןעכילצינ ַא טייחשנעמ רעד טזָאלעגרעביא טָאה ,רעמ
 סאוו ,ךאז ַא ךיז ןערעגלַאװמורא ןעזָאל טינ ןעמ לָאז םייה ןייק ןיא זא
 ןוא ;ןעפראווסיורא סָאד ןעמ לָאז תונמחר ןהָא .ךילצינ טינ ןיוש זיא
 לאז ,שיטסיטרַא ןוא שימעטסע ,ןהעש תמא טינ זיא סאוו ,ךאז ןייק
 .זיוה סָאד ן'סואימ'ראפ טינ

 טגעמעג ןיוש טלָאװ םוראד -- .עדָאמ רעד ןופ םיורא ןיוש געמ
 ,תונתמ הנותח טימ קלָאפ רָאּפ גנוי א ןעזיירּפרוס וצ עדָאמ סיוא ןערעוו
 -מונ וצ שטַאּפ א יװ ןָא רערעדנַא רעד וצ ענייא טּפָא ךיז ןערעק סָאװ
 ךָאנ זומ ןעמ עכלעוו ראפ שינעקישנָא ןַא טּפַא רהעז ןענייז ןוא ,תבש
 עגנאל ייז ןעדלוד רשפא ךָאנרעד ןוא ,ןעקנַאד ןוא לעטשנָא ןַא ןעכַאמ
 - -םיוא ןיילא קלָאפ רַאּפ סָאד ןעזָאל ןעמ ףראד ,אי ןיוש ביוא .ןערהאי
 וצ ןעמסעבמַא ךיז טסאּפ סע סאוו ןוא ייז טלעפעג םע סאוו ,ןעביילק
 .ןעכאז עגירביא יד

 קלָאפ רַאּפ גנוי א ראפ עטסעב סָאד זיא פע -- .ןַאלּפ רעטוג ַא
 ,זיוח ןץ'ראפ ןעכאז עטסגיטיונ יד זיולב ןעפיוקוצנייא ךיז ןעטשרע םוצ
 ,עטסעב סָאד ןוא עטסקרַאטש סָאד ,עטסכַאפנייא סָאד ןייז ייז ןעלָאז
 -עירק רעדא ,ןעפיוקוצ םייווכעלסיב ןוא = .גיליב זיא רעייט םאוו לייוו
 מימ ןערינָאמרַאה עכלעוו ,לעבעמ ךעלקיטש קנַאשעג-הנתח סלא ןעג
 | ,זיוה סָאד גנוריפַאטשסיױא ןופ ןַאלּפ רעייז

 -ּפעלקעגפיורא טימ לעבעמ סָאד -- .ןעיירעצינש טימ לעבעמ סָאד
 -יב םיוא טהעז סעקצַאצ יילרעלא ןוא ,ךעלעצנערק ןוא ךעלקישאק עט
 ןעמָאנ םעד עקַאמ טנידראפ ןוא ,טביוטשראפ גידנעטש זיא ןוא גיל
 -ץג ןעמָאנ 8 םחיא ןעבָאה רעדנעלגנע יד םאוו ,"דערב רעשזדנישזד
 .ןעבעג

 ,עזאוו ענירעדינ ןייא .אנאיּפ רעד ףיוא קאשטלאט ןעצנַאג א ןעט -לאה וצ עדָאמ םיוא ןיוש זיא סע -- ,קאשטלאט םיוא ןערעוװ לָאז
 א םנייצ סָאד .גונעג זיא אנאיּפ ןופ םייז ןייא ףיוא עומַאטס רעדָא
 | .קאמשעג ןעכבאפנייא ןעטוג

 -שטַאק ןוא ךעלעשנעמ ,סעקזאוו ,טעקצַאצ -- .גירביא זיא וצ סָאװ
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 .סיורא ייז טפראוו .סרעטלאה ביוטש ןענייז ןוא םואימ ןענייז ךעלעק
 ,סָאד זיא שידָאמ רחעמ ץלא רעמיצ ןיא רעגידעל ןוא רעכַאפנייא סאוו
 טינ טקירד ןוא םינ טקימש סע ;עטסָאכַאלַאב רעד רַאפ רעטכייל ןוא
 ,טסייג םעד

 ןיוש זיא םור טנָארּפ ןיא --- .ןעטרַאנ ןייק טינ םור טנָארּפ רעד
 -עדינ ןַיא .ןעמולב טימ ןעטרָאג ןעצנַאג א ןעלעטשוצנָא עדָאמ סיוא
 ןהעש זיא שיט קע ןייא ףיוא רעינעדראשז םענהעש ַא ןיא ןריופ רעניר
 | .(ןעמולב טהעז) שיטסימרַא ןוא

 ןעניואוו ןופ ןאלּפ ןעיינ רעד
 טפול גינעוו טימ ךעלרעמיצ עקנעציּפ עכילטע ןעבָאה וצ רעדייא

 זיא םע זא ,ןהעזעגנייא ןעטייצ עגיטנייה ןעשנעמ ןעבָאה ,ןעדעי ןיא
 .ןערעמיצ ערעגיטפול ןוא ערעסערג רעבָא ,רעגינעוו ןעבָאה וצ רעסעב
 יו רעמיצ סיורג ןייא טכיורבעג ןעמ סאוו ,וצרעד טגנערב סָאד ןוא
 םור טנָארּפ ןעסיורג ןייא ןיא ,.ב .צ .לָאמ 8 ףיוא יירד יו רעדא ,ייווצ
 ןוא עילימַאפ רעד טימ טגנערבראפ ןעמ ןוא ןעמ טפָאלש ,ןעמ טסע
 -םיוא שרעדנַא ,ךילרימַאנ ,ןיוש ןעמ ףרַאד וצרעד .טסעג יד טימ
 ןייא ןיא ןעמ טלעטש םנעטשרע .רעמיצ עסיורג סָאד טָא ןעריפַאטש
 -םיפ ףיוא גנירּפס ַא ןופ -- אפָאס א רעדָא ,טרָאּפנעװעד א לעקניוו
 -ףָאלש סָאד זיא סָאד ןוא ,ץַארטַאמ ןעטוג ַא טימ טקעדעגוצ ,ךעל
 טלַאה ,ךיק רעד וצ רעטנעהָאנ ,רעמיצ קע ןעמייווצ א ןיא ..רעמיצ
 ,(לָאמש טרעוו ןוא ןעגעלפיונוצ ךיז ןָאק סָאװ) שיט געל-טהעג ַא ןעמ
 טימ ןָא ןעמ טליפ רעצעלּפ עגירביא יד ;רעמיצ-סע סָאד זיא סָאד
 טרַאד ןוא ַאד ןוא (ןעלעטָאפ) סרעשט-םרא עמעווקעב ,עכייוו רַאּפ א
 ,שיט םוצ ןעניד עכלעוו ,ךעלקנעב ערענעלק עכילטע ןעמ טלעטשוצ
 -יצ ןעסיורג םעד טָא ןיא .ןעטיײצלָאמ יד ןעסע ךיז טצעז ןעמ ןעוו
 רשפא ,סעקּפַאש רעכיב עניילק רָאּפ ַא ראפ ץַאלּפ ןעמ טניפעג רעמ
 ןוא דנעהיצנא ,ןהעש זיא רעמיצ סָאד ןוא ,עלעקרוטנָאק ןיילק א ךָאנ
 יד יו ,ןהעזסיוא ןעפייטש ןעטצרַאמשראפ םעד טינ ךיז ןיא טָאה
 ,לעבעמ עטעבעג ךעלקיטש יירד יד טימ ןעבָאה סמורטנַארּפ עגיטנייה
 טָאה רעמיצ אזא .ןעמוקניירַא טינ לָאז ןעמ ואוו ,טניּפעג ןעמ עכלעוו
 -אודיווידניא ענעגייא ןא ,טייקכילנעזרעּפ ענעגייא ןא ךיז ןיא םעּפע
 .םעמיל

 - יװ ,רעמיצ סיורג ַאזַא --- .רעביוצ וצ ןעביג ןעּפמָאל עשירטקעלע
 רעטנעצ םענייא םעד טינ ןיוש טָאה ,ןעבירשַאב סאוו רָאנ ןעבָאה רימ
 רעד ןיא ּפמָאל ןעגידנעגנעה םעד טימ ןוא ןעטימ ןיא שיט םעד טימ
 - :ןעראוועג טהערּפשראפ טציא ןיוש ןענייז סרעטנעצ יד .עילעטס טימ
 -עטָאפ) סרעשט-םרא עכייוו יד וצ ,לערָאטנאק םעד וצ ,אּפָאס רעד וצ
 א יו ,טציא זיא לעקניוו רעדעי לייוו ,שיט ןעטגעלעגפיונוצ םוצ ,(ןעל
 ןעכיורב ןעביוהעגנא ןעמ טָאה םוראד טָא ןוא .ןילַא רעמיצ רעדנוזַאב
 -נעצ יד טָא ןופ ןעדעי ןיא ּפמָאל א .ןעּפמָאל עשירטקעלע לעיפ יוזא
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 עילימַאפ רעד ןופ רעדילגטימ יד טיג ןוא ,גנורהיצ עסיורג א זיא סרעט
 ךיז טלָאװ ןעמ יו ךיילנ ,טייקטרעדנוזעגבָא עטַאווירּפ ןימ ַא יו סעּפע
 ,טנַאה רעד ןיא ךוב א טימ גידנעציז ,רעמיצ א ןיא ןיילא ןענופעג
 .גנוניטפעשַאב רעדנַא ןַא סעּפע טימ רעדָא

 יד ןופ גנוטכירנייא רעיינ רעד טָא םימ --- .ךעלעשיט עניילק יד
 -דנע יד) ךעלעשיט עניילק יד ןעמוקעגנָא ןענייז ןעמייה ענרעדָאמ
 ץראפ עלעשיט א ןעבָאה זומ רעמיצ ןיא רעטנעצ רעדעי .(סלעבייט
 וו .זַא .א ןעראגיס יד ראפ ,ךוב

 -געמ קראמש טינ זיא רעדניק עכילטע טימ --- .שימָאנַאקע טושּפ
 רעבָא .ןעבירשַאב ןעבָאה רימ יװ ,ןַאלּפ םעד ףיוא ןעניואוו וצ ךיל
 יבַא ,ןערעמיצ רעגינעוו ןעבָאה וצ רעסעב זיא לַאפ םעד טָא ןיא ןליפַא
 לַאז םלא ,גָאמ ןעצנאג םעד ןעכיורב עלַא ייז ןעמ ןָאק ;עסיורג
 -יצפָאלש עניילק גידנעבָאה טינ ,ןעטייקגימיונ ערעדנַא עלא ראפ ןוא
 שטָאכ ,גידעל גָאט ןעצנַאג א ךילנהעוועג ןעהעטש סאוו ,ךעלרעמ
 .גונעג ןַארַאפ גידנעטש זיא ייז םורַא ןעצופ ןוא ןעמַאר

 רימ ןעבָאה רעהירפ -- .רעמיצ סָאד ףיוא ןעשירפ ןערילָאק
 רהעז זיא סָאד .טנעוו יד ףיוא רילָאק ןייא ןעבָאה וצ טרידנעמַאקער
 -ָאק עדנעבעלפיוא רָאּפ ַא ןעננערבניירא ןעמ זומ וצרעד רעבָא ,ןהעש
 טגנעה ןעמ ןעוו ,טנַאה רעלופ רעד םימ ןעמ טגירק סָאד ןוא ,ןעריל
 סיטש ןהעש 8 רעדָא ,(םעילוק) ירטסעּפעט קיטש ןעגידנעמולב ַא ףיוא
 םעד טָא טיג סָאד .טרַאּפנעװעד רעדָא ,אפָאס רעד רעביא ץנישט
 ,דליב א יו שידָאמ רהעמ טנייח זיא ןוא טייקכיוה וצ ךיוא לעקניוו
 .(ןעטיילק עסיורג יד ןיא) דנעהיצנָא רהעז ןענייז םגניגנעה "יס הטוָאס,
 עלעה ענעדיישראפ ןיא ןייז ןעפרַאד אפָאס רעד ףיוא ךעלעשיק יד
 טנָאזעג יו ,ןעגיוא יד ןיא ןעכעטש טינ ןעלָאז ייז רעבָא ,ןערילָאק
 ,רעהירפ

 עערעלַאנ רעדליג ןייק טינ זיוח
 -ץעוו סָאװ ןעמלאה וצ ןעטייצ עיינ יד ןופ גנוגיינ יד ךיוא זיא סע

 ןיא ןארַאפ זיא עערעלַאגרעדליב ַא .טנעוו יד ףיוא רעדליב רעגינ
 רעגינעוו סָאװ ןייז טנעוו יד ןעפרַאד םייח רעד ןיא רעבָא ,םואייזומ
 עקַאט זיא םע ןוא טייקיירפ ַא וצ רעמיצ םעד םיג סָאד .ןעגנַאהרַאֿפ
 .סרעטלאה-ביוטש רעגינעוו -- ךיוא שיטקארּפ

 ןעגנעה סָאװ ,רעדליב רָאּפ יד -- .עילעטפ רעד רעטנוא טינ
 ןעמ יו ,עילעטס רעד רעטנוא עמַאס ןערַאּפשנַא טינ ןעלָאז ,אי ןיוש
 -אב ןייז לָאז סע זַא ,ןעגנעה ןעפרַאד ייז .רעזייה עגינייא ןיא טהעז
 .ןעטכארטאב וצ ייז םעווק

 טינ רעדליב יד טגנעה ,ךילגעמ ביוא --- .עיניל ןייא ןיא טינ
 -ייוו לעסיבא ןעגנעה עטייווצ סָאד לָאז .ץיניל ןייא ןיא ןעגיוצעגסױא
 יי .עמשרע סָאד יו ,רעגירעדינ ןוא רעט

 ףיױא ןעגנעה ףרַאד דליב רעװש א -- .דליב סָאד ןעטיחרַאפ
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 סָאד ןעטייב ןעמ ףרַאד רהָאי סעדעי ןוא סעקישטאה-רעדליב ייווצ
 | .ןעסייררעביא ךיז ןָאק ןוא טרעװַאשז סע לייוו ,טַארד

 .ךַאז טַאװירּפ א רעדליב ןעילימַאפ

 ,רעמיצּפָאלש ןיא ךיז ייב זיא רעדליב-ןעילימַאפ ראפ ץאלּפ סָאד
 -נָא טנַאסערעטניא טינ זיא םענעי .רעמיצ:-טָאוירּפ ַא ןיא ױזַא רעדָא
 זנוא רָאנ ןענייז םיבורק :ערעזנוא עמַאמ יד רעדָא עבָאב יד ןעקוקוצ
 ? טסעג יד ףיוא ייז ןענניווצפיורא םורַאװ ָאט ,רעייט ןיילַא

 ןעפרַאד ןהעז וצ טסעג רַאפ רעדליב -- .טסעג רַאפ רעדליב
 ןהעש א .ןעבעל ןעכילנעזרעּפ רעזנוא ןופ טינ ,סעּפע ןעלעטשרַאפ
 ןעשנעמ עטמהירַאב עסיורג ןופ דליב סָאד וליפא רעדָא דליב-רוטַאנ
 .סיוא טינ ךיוא טכַאמ

 ,ץלָאה ןעטוג ןופ ןעמאר עטַאלג עכאפנייא -- .ןעמַאר עכַאפנייא
 -סיטרַא ,רענהעש ךס ַא זיא ,קע םייב לערעטסומ ןיילק א טימ רשפא
 ןעמאר עטעדליגעג עקסנאיבורג עסיורג יד יווװ ,רעשימ

 וצ רענהעש זיא רעדליב ץניילק -- .טָארד םעד ןהעזנַא טינ
 ןענייז סע .ןהעזנָא טינ רָאג ךיז לָאז טָארד רעד זַא ,ױזַא ןעגנעה

 .טנַאװ יד רעביא טינ טרהיפ סָאװ ,ךעלטפיטש ענרעזעלג וצרעד ןַארַאפ |
 ,םנעו ףיוא רעדליב ןייק םינ טגנעה --- .טעיזַאמעננָא ליפוצ =

 .טםעיזַאמעגנָא וצ סיוא טמוק סָאד .סלענעּפ ןַארַאפ ןענייז סע ואוו
 -ליב ץעטדלינעג ערעייא טנערָאװַאב -- .ןעמַאר יד טנערָאװַאב

 טימ ייז טרימשאב ןוא ּפָא םוג ייז טביוטש .ןענילפ ןעגעג ןעמאר-רעד
 ריפ ּפָא טכָאק .רעסַאוװ-עלעביצ ןיא טקנומעננייא עלעטשרעב ךייוו ַא
 .רעסַאװ טנייּפ ַא ןיא םעלעביצ

 ,"זייס טנעמשטרַאּפפ טפיק -- .עטעדלינעג סָאד טקעדרַאפ
 ןוא ןעמַאר יד טרימשאב ןוא ןיטנעּפרעט לעסיב א טימ סע טרהיפוצ
 -עג סָאד טיהראפ סָאד .טייחרעטשיוועג טינ ,ןענעקירטּפָא ייז טזָאל
 .ןערעוו וצ ץרַאװש טינ עטליג

 לעסיבַא טימ (טיק) יטוּפ םיױא טשימ -- .םַאר יד טכיררַאפ
 -רַאפ וצ טוג זיא טימרעד ןוא טעפ ױזַא ןייז טינ לָאז סע זַא ,להעמ
 טרעוו סָאד ןעוו .ןעמַאר-רעדליב עטעדליגעג עטּפישטענּפָא ןעטכיר
 .ןעמ ןוא בראפידלָאנ טימ רעביא סע ןעמ טהעג ,טנעקירטרַאפ םוג
 .םינ וליפַא טנָאקרעד

 סענעדיישראפ
 יד ףיוא רעילַאּפש רעד ןעװ -- .טריקאילב רעילַאּפש ןעוו

 /ןא ףיא רעדליב יד ןעגנעהוצרעביא טּפָא טוג זיא טריקאילב טנעוו

 ןױוש זומ ןעמ ןוא ,ןעקעלפ ןערעוו וצ ןערָאּפשרַאפ .ץַאלּפ רעדנַא

 - .רעצעלּפ עגידרעהירפ יד ףיוא רָאנ רעדליב יד ןעטלַאה עקַאט
 וצ טסַאּפ טנעװ יד םורַא ץלָאה סָאד -- .םורַא ץלַאה סָאד

 .סייוו טבראפעג רעדָא טשינראוועג זיולב זיא סע ןעוו ,ץלָא
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 רעטוג ַא טימ טברַאפעג ןענייז טנעוו ןעוו --- .ברַאפ עטוג רָאנ
 ןעקנומעננייא עטַאמש רענייר א טימ ןעשַאו טכייל ייז ןעמ ןָאק ברַאפ
 .ןעקנייװשּפָא ךָאנרעד ןוא ףייז רעסייוו ןופ סעקנעילימ עמירַאװ ןיא
 טנייּפ) גניטייוו טימ ןעביירנייא ןעמ געמ רעצעלּפ עטרימשראפ קרַאטש
 ,רעסַאװ רעטלאק טימ ןעשַאווּפָא טוג ןוא (רָאטס

 לעסיב א טימ פא טשיו -- .טַאלג ןעקעטש םעד טכַאמ
 םכייל יוװ ,ןהעז רהיא טעוו ,סרעיטרָאּפ יד ןופ ןעקעטש םעד ןיסָארעק
 .ןעקוררעביא ןענעק ךיז ןעלעוו ןעגניר ענרעצליח רעדָא ענעשעמ יד

 -עטש םעד ףיוא גיטכיר טגנעה -- .ןעגנַאהרָאֿפ ןעננעהוצפיוא
 טימ וצ ןעביוא ייז טּפָאכ ןוא ןעננַאהרָאפ יד רעבירַא טפראו .ןעק
 וצ טנָאלש טציא .ןעלַאפּפָארַא טינ ןעלָאז ייז זַא ,סעקליּפש רָאּפ ַא
 -ץוושמ ןיילק ַא טימ רעדָא ,עקליֿפש ַא טימ ץיּפש ןעדעי ןעטנוא ןופ
 םַאר רעד וצ רעדָא ,ענַאלדאּפ רעד םורא יצ :טליוו רהיא ואוו עלעק
 -עמש ן'רעביא ּפָא טוג ןעגנַאהרָאפ יד םהיצ ןַאד .רעטסנעפ םעד ןופ
 ,סעקליּפש ןָא טקעטש רעדָא ,ןעביוא ןופ טרָאד ייז טהיײנרַאפ ,ןעק
 רהיא ןוא ,ענורטס ַא יו ,ךיילג ןעמוקסיורא ןעלעוו ןעגנַאחרָאּפ יד ןוא
 ייז ןענייז יצ ןעקוק וצ ןעגנירּפשּפָארַא לָאמ עלַא ןעפרַאד טינ טעוו
 | .ךיילג

 וָאדני עניצומש ץעטלַא עטוג -- .ןעּפרַאװאוצקעװַא הריבע ןא
 ,סנעקעטש עגיכעלייק יד ןופ ןעמענּפָארַא ןעמ ןָאק (סערָאטש) םדיעש
 -ןמש םוצ ןענָאלשוצ םיוז םעד ןוא םיוז ןעטשרעטנוא םעד ןענערטפיוא
 ןעקורניירא ןַאד ,ןעמיוזרַאפ ,ענייר יד ,טייז עטשרעביוא יד ןוא ,ןעק
 טיג ןעמ רעבָא .יינ רעדיוו זיא דיעש יד ןוא עלעקעטש עניד סָאד
 םָאד .טייהרענעקורמ םישובלמ טגינייר ןעמ ואוו ,ןעגינייר קעװַא ייז
 .גינעוו רהעז טסָאק

 ןעק ןערעמיצ עטשרעביוא יד רַאפ --- .סדיעש וָאדניװ עגיליב
 רעדָא טנעווייל רעלעג רעקרַאטש ןופ סדיעשדוָאדניװ ןעכַאמ טכייל ןעמ
 -ץמוג רעדָא ,(רָאטס טנייּפ ןיא) זיײסדָאלג לעסיבַא וצ טשימ .ענאז
 ןעסיורד ןופ .ףייטש רחעז ייז ןערעוו ,לַאמכָארק םעד וצ עקיבַאר
 ןעשַאװ ןעשַאװ ןוא ,ענעטנעווייל עטוג יד ןופ רעגרע סיוא טינ יז ןעהעז
 -רעדליב א ןיא ןעמ טגירק סנעקעטש עגיטיונ יד .דמעה ַא יו ךיז ייז
 | .טיעלק-ןעמַאר ןוא

 ןיא טנעוו יד ןערילַאּפש ץ'כָאנ -- .עלעקטאל ַא ףיוא ןעטלַאחַאב
 ּפַא טסייר ,סיר ַא ךָאנרעד טרעוו סע ןעוו .ךעלקיטש ןעטלאה וצ טוג
 ; ןעריושעגמורא יוװ ,ךיילג ןייז טינ ןעלָאז ןעקע יד זַא ,ױזַא לעקיטש ַא
 עקניניד טימ ,ּפָא םיר ַא סע טיג ןעמ ןעוו יוװ ןייז רעסעב ייז ןעלָאז
 - ,םינ ןליּפַא טנעקרעד ןעמ ןוא וצ טּפעלק .םורא ךעלמעדעפ

 ןעגנעהוצסיורא טוג זיא ןעגנַאחרַאפ-סייל -- .ןערעטפול ייז טגנעה
 לעטניװ סָאד .גָאמ ןעגיטניוו קרַאטש ןייק םינ ןיא ןערעטפול טּפָא
 .רעגנעל ךס ַא ןייר ןעביילב ייז ןוא ביומש םעד םיורא מנָאלש
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 ,23 לעטיּפַאק

 .רעמיצפָאלש ןיא
 ,496 .ז ,ןערעמיצ-ףָאלש ערעטסניפ ןופ טפולטנַא --- ,424 .ז ,ףָאלש רעניהור

 498 .ז ,ןעצַארטַאמ -- .426 .ז ,ןעסיורד ןיא ןעפָאלש ---

 .ףָאלש רעניהור |

 רעד זומ ,דנעשירּפרע ןוא גיחור תמא ןייז לָאז ףָאלש רעד םוא

 "נָא ןייז טינ רָאט דילג םוש ןייק .טזָאלעגכָאנ ןעגיל רעּפרעק רעצנַאג

 ןעמ טינ ,ןעמ "טציז, סנעשיקיּפָאק עביוה יד רעביא רעבָא .ןעגיוצעג

 הור ןייק ןוא ,ןעגױצעגנָא ןענייז עציײלּפ רעד ןופ ןעלוקסומ יד ןוא ,טגיל

 .טינ ןיוש סָאד זיא
 ןעצנאג ןיא ןעגיל זומ רעּפרעק רעד -- .ןעגיוצעגסיױא ןעצנאג ןיא

 ַא טימ טרַאּפשעגרעטנוא ןייז געמ ּפָאק רעד רָאנ ,ץַארטַאמ םעד ףיוא

 .ץארטאמ םעד ןערהירנָא ףרַאד לעסקַא רעד וליּפַא .עלעשיק ןיילק |

 סעשטניא גיסיירד ןענייז ךעלעשיק עטוג -- .ךעלעשיק עמעווקאב

 טימ טּפָאטשעגנָא קראטש טינ ןוא םיירב סעשטניא ןהעצכַא ןוא גנַאל

 ןערעטפול ,ןעשַאװ טכייל ךעלעשיק עניילק עכלעזא ןָאק ןעמ .ןערעדעפ

 עסיורג יד ףיוא .טנוזעג סָאד ךיז ייב גידנעסיירּפָא טינ ,ןעהיצנָא ןוא

 | | .טוג טינ ןעמ טהור סעכעבעב

 טקורעגוצ טהעטש טעב סָאד ןעוו -- .טנַאװ רעד וצ טנעהָאנ טינ

 ,רהיא ןיא ןָא טפול עטמעטָאעגסױא יד ךיז טגָאלש ,טנַאװ רעד וצ

 ,ךילגעמ טייוו יו ,זומ טעב ַא .ןייא קירוצ יז טמעטָא שנעמ רעד ןוא

 רצוצ טכייל סגעוו ןייא ןיא עקַאט טרעוו ,רעמיצ ןעמימ ןיא ןהעטש

 | .ןעטייז עדייב ןופ ןעמוק

 רעדעי ךיז ןָאק ןעמעב ערעדנוזאב ןיא -- .ןעטעכ ערעדנוזאב ןיא

 טינ טרעוו ןוא ןעבַאה ףרַאד רע סָאװ ,טײקמירַאװ רעד וצ ןעסַאּפוצ

 ןעמ טרָאּפשרַאפ םעד ץוח א .ןעטייווצ םעד ןופ ףָאלש ןיא טרעמשעג

 זיא עכלעוו ,טפול עטעכודעגסיוא סנעטייווצ םעד ןעמעטַאוצנייא

 .ךילדעש
 -רעטנוא ןעטייב טּפָא ףרַאד ןעמ -- .שעוורעטנוא ןעטייב טּפָא

 טכַאנייב .תעל-תעמ ןעצנַאנ םעד סע ןעגָארט טינ לָאמ ןייק ןוא שעוו

 רעטסנעפ םענעּפָא ןעבענ ךעלקנעב יד ףיוא ןערעטפול סָאד ןעמ ףרַאד

 .שעוו-טכַאנ עטרעטפולעגסיוא-שירפ ןיא ןעּפָאלש ןיילַא ןוא

 טינ שעוו-גָאט ן'טימ רעלקנעב יד ןעלָאז -- .ןערעטפול וצ ואוו
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 -נייא םינ לָאז רע זַא ,ןעדנעּפָאלש םעד ןופ זָאנ םייב עמַאס ןהעטש
 ףיוא ןעבָאה עכלעוו ,םישובלמ ענענַאטענסױא יד ןופ חיר םעד ןעכוד
 .בייל ןופ חיר םעד ךיז

 -טעב םסָאד ףיונוצ טגעל ןעמ ןעוו --- ,טרעטפולענסיוא טינ רָאג
 -םנעפ ן'פיוא ףיורא ייז טנעל ןעמ ןוא ןעשיק 8 ףיוא ןעשיק 8 טנַאװעג
 יד םינ רעבָא ,טשירפעגּפָא ןעקע יד רשפא ןערעוו ,ןערעטפול רעט
 -רַאפ יד טביילב טרָאד .ּפָאק םעד טגעל ןעמ עכלעוו ףיוא ,רעצעלּפ
 יד םוא ןעפרַאוװאוצ ןעמ זומ טנַאװעגטעב .רעהירפ יוװ ,טײקטּפמוד
 קעװא טע'גרה ןוז יד .לעציּפ סעדעי ןעמענמורא לָאז ןוז יד ןוא טפול

 .ןעבָארקימ עלַא
 ןיא גנַאל ןערעטפול וצ טונ טינ זיא ןערעדעפ --- .ןוז יד טינ ןעביל

 א ןעגירק ייז ןוא טנעקירטעגסיוא טרעוו ייז ןיא לייא רעד .ןוז רעד
 ןוא ךעלכיצ יד ייז ןופ ּפָארַא טהיצ ךילגעמ ביוא .ךורעג ןעטכעלש
 .ןוז רעד ןיא ןײלַא ךעלכיצ יד טרעטפול

 ןענייז םמעקנעלב ענעלָאװ עניד רָאּפ ַא -- ,רענייר ןוא רעמירַאװ
 ןעמ לייוו ,ךיוא רענייר ,ערדלָאק ענעטאוו עבָארג ןייא יו ,רעמירַאוװ
 .םייקמירַאוו יד םינ סעקנעלב יד ןעשיווצ טפול יד .טפָא ןעשַאוװ יז ןַאק

 טימ טקעדעגוצ טפָאלש ןעמ ןעוו -- .פטעקנעלב יד רעטנוא ךעלייל
 ןופ טצישאב ייז ןערעוו ,סטעקנעלב ענעלָאװ יד רעטנוא ךעלייל ַא
 סטעקנעלב עכלעזַא .גיטיוק טינ ןערעוו ןוא טנעה יד ןופ ןוא םינּפ

 גונעג זיא ייז ןעשַאו רעבָא ,ןעסיורד ןיא ןערעטפול טּפָא ןעמ ףרַאד
 .רהָאי ַא לָאמ ןייא

 ן'פיוא רעכילייל ןעפיוק וצ םונ זיא סע --- .סטעקנעלב יד טצישאב
 ַא שטָאכ .עטמחיינעג-גיטראפ יד יוװ רעגנעל ןעכַאמ ייז ןעמ ןָאק ,דרַאי
 גימכיר םוא ,םינּפ םייב ןעגיוברעבירא ןעמ ףרַאד סעשטניא גיצנַאװצ
 ץַארטַאמ ן'ראפ וליּפַא .ערדלָאק יד רעדָא סטעקנעלב יד ןעצישאב וצ
 גנימכיר ןענַאק לָאז ןעמ םוא ,גנַאל ץנאג ןייז ךעלייל סָאד ךיוא ףראד
 .טעב טאלג ַא ןעבָאה ןוא ןעגיוברעטנורא

 ןעשיווצ ןעּפָאלש וצ טלַאק זיא רעטניוו םוא --- .ךילייל טעקנעלב ַא
 .טלעק ןיירא ןעזָאל ייז .ןעפָא טהעטש רעטסנעפ סָאד ןעוו ,רעכילייל
 ןיא ןעטיירּפשוצפיוא ףיוא םוג ןענייז םטעקנעלב ענלעװוַאב עניד יד
 .םוג רהעז ןעמירַאו ייז .ערדלָאק רעד רעטנוא ףיוא ךיוא ןוא טעב
 ןענייז ייז .רעכילייל יד יו ,טּפָא ױזַא ןעטייב ייז ףרַאד ןעמ רעבָא
 ןעמ זַא ,לָאמא ףיוא עכילטע ןעפיוק וצ ךיז טניול םע זַא ,גיליב ױזַא
 .עשירפ ןעבָאה ןענַאק ךַאװ עדעי לָאז

 ןעפַָא רעטסנעפ יד טימ --- .פנעפופוצ ערדלָאק עטנעלעגפיונוצ
 -לַאה וצ םוג םורַָאד זיא סע .רעמיצּפָאלש ןיא טלַאק גָאטראפ טרעוו
 ןַאק ןעמ עכלעוו, םנעסופוצ עמַאס ערדלָאק עטגעלעגּפיונוצ ַא ןעט
 ןייא זַא ,ףיונוצ ױזַא ערדלָאק יד טנעל .ףיורא היצ ַא ךיז ףיוא ןעבעג
 יד ייב .ךיז וצ היצ 8 ןעבעג ןוא ןעמענוצנָא םעווקאב ןייז לָאז גערב
 זעטלאה ךילריטַאנ ןוא תורוד .רוד ןופ גהנמ ַא סָאד זיא רענַאקירעמַא
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 גָאמייב ןליּפַא ןעגיל ייז לייוו ,טעב ן'פיוא סערדלָאק ענהעש רחעז ייז
 .טעב קע ן'פיוא טגעלעגפיונוצ

 םטעקנעלב ןעידניא ענעלָאװ עטרילָאק יד רעדָא סטליווק יזיירק יד

 .קעווצ םעד טָא וצ ןהעש רהעז ןענייז
 ךַאנ ,רעמיצ-ףָאלש א -- .ןערעמיצּפָאלש ערעטטניפ ןופ טפיולטנַא

 ןוז יד ןעבָאה ןוא גיטכיל ןייז זומ ,רעמיצ סערעדנַא סעדעי יו רהעמ
 רעד וצ רעטסנעפ יד טימ רעמיצ-ףָאלש סָאד .נָאט ןיא העש רַאּפ א
 םוא םירַאװ ןוא רעמוז םוא להיק זיא סע .עטסעב סָאד זיא המוַאט
 ,רעמיצ דנעסַאּפ ןייק טינ זיא ןוז רעד ןהָא רעמיצ א רעבָא .רעטניוו
 םעד ןיא , זַא ,טגָאז סָאװ ,לעטרעוו סָאד .גיטכיל זיא סע ןעוו וליּפַא
 רָאטקָאד רעד טמוק ,ןיירא טינ טמוק ןוז יד ןעכלעוו ןיא ,רעמיצ
 - 8 קעווא ןענע'נרה ןעלהַארטש-ןענוז יד .דלָאג יו ,גיטכיר זיא ,"ןײרַא ָאי
 -רַאפ ןופ ןעטכארט ןעבױהנָא ןעזומ ןעשנעמ ןוא ןעבָארקימ ןעטרָאפ ךס
 .טייהקנארק ןערירוק ןעזומ טינ ןוא טייהקנארק ןעטיה

 ,גוצ ןייק םינ טָאה סָאװ ,רעמיצ-ףָאלש ַא -- .,גיטיונ טניוויגוצ ַא
 .םס ַא יז זיא טפול יד םיורא טמעטָא ןעמ ןעוו .תורּפכ ףיוא גיוט
 -םיורא, הירּפ רעד ןיא זומ ןוא ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ןַא ךיז טביילק סָאד

 : עי ג ּ
 לי אא

 רָאמ ןעמ .טפול רעשירפ םָארמש ןעקרַאטש ַא ןופ ןערעוו "ןעשַאוועג
 .םטיַאלײַאקס רעדָא ,םטפעש-ריע יד טימ ןערעמיצ ןיא ןעניואוו טינ
 םדרָאלדנעל יד ןעלעוו ,ןעכייווסיוא רעזייה עכלעזא טעוװ ןעמ ןעוו ןוא
 דָארג ריט ַא ןייז זומ רעמיצ-ףָאלש ַא ןיא .ןעבעג הצע ןַא ךיז ןהעז
 .גוצ א ןייז ןענָאק לָאז סע זַא ,רעטסנעפ יד ןענעג

 רימ ןעזומ ןעבעל ןופ טונימ עדעי -- .ןעשזדיפקא ןעמעטַא רימ
 ןערָאט רעטסנעפ יד .טפול רעד ןופ ןעשזדיסקא ןעשירפ םעד ןעבָאה
 ,דמעה םירַאװ ַא טימ ןעפָאלש ןעמ לָאז .טכַאמראפ ןייז טינ לָאמ ןייק |

 םָאד וומ טסָארּפ ןעמסערג ןיא רעבָא ,ּפָאק ץפיוא קעּפישמ ַא רשפא
 -ַאּפש ַא טימ טניוו ןופ ךיז טצישַאב .טפול עשירפ ןעזָאלנײרַא רעטסנעפ
 רעטסנעפ טכאמראפ ןייק רעבָא ,שרעדנַא סעּפע רעדָא ,לעטנעוו רעשינ
 .רעמיצ-ףָאלש ןיא ןייז טינ רָאמ

 ןעפָאלש וצ ךילדעש רהעז זיא סע -- .ּפָאק םעד ןעטלַאדאב טינ
 טינ ןיחַא טמוק טפול עשירפ ןייק .ערדלָאק רעד רעטנוא ּפָאק ן'טימ
 -רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,טפול עגיבלעז יד עקַאמ ןַאד ןעמ טמעמַא ,ןיירא
 / .םס ַא ויא סָאד .טמעטַאעגסיױא סָאוו

 עגיטפול ןיא ןעּפָאלש -- .רעמיצ גיטפול ןיא יוװ ,רעפעב ךָאנ
 ךָאנ זיא שטרָאּפ גניּפילס ַא ףיוא ןעסיורד ןיא רעכָא ,םוג זיא ןערעמיצ
 זומ ךילנעמ טייוו יוו .ףָאלש ןימ רעדנַא ןַא רָאג זיא סָאד .רעסעב
 = םענעגייא ןַא ןיא .סדרָאלדנעל יד ייב סעקינַאג ןערעדָאּפ ןעבױהנָא ןעמ

 ַא ךיז טכַאמ ןוא ןכשמ ַא טצעזרַאפ .טדערעגּפָא ןיוש ךָאד זיא זיוה

 | .שטרָאּפ גניּפילס
 שטרָאּפ גניּפילס ןופ לעקניוװ ַא ןיא --- .שטרָאּפ ץפיוא עפַאש ַא



 7 | רעמיצפָאלש ןיא

 -טביא עכילטע ןעטלאה וצ ףיוא עפַאש עפיט א ןעיובוצסיוא םונ זיא
 | .שעווטכאנ עטרעטפולעג יד ןוא סערדלָאק עגיר

 ףיוא ןעפַאלש וצ לזמ סָאד טָאה ןעמ ןעוו -- .ןענער ןופ טצישאב

 סואשטנאפ ענרעבָאר ןעטיײלקײמרַא יד ןיא טפיוק שטרָאּפ גניּפילפ ַא
 | .ןעגער ןעגעג טעב סעדעי ןעקעדוצרעביא ףיוא

 ןעפַאלש וצ ןָא טביוה -- .ןעטיורד ןיא ןעפָאלש ןעבוהוצנָא ןעוו
 טלַאה ןוא (ענסעוו) גנירּפס ןופ ןעטַאנָאמ עטשרע יד ןיא ןעסיורד ןיא
 | .טעב סָאד וצ ןיוש טקעד יינש רעד זיב ןָא סָאד

 ןַאק רעטניוו םוא וליּפַא --- .רעטניוו םוא וליּפַא ןעפָאלש ןָאק ןעמ
 -טרָאנ יד טנערָאװַאב ןעמ יבַא ,שטרָאּפ גניּפילס ןפיוא ןעּפַאלש ןעמ
 גידנעוטנָא ,ןוא קעזףָאלש עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז סע .טניוו ןופ טייז
 עטסערג יד ןיא ןעפָאלש ןעמ ןַאק ,ּפַאק ןפיוא קעּפישט ןעמירַאװ א
 ? גנַאל ןעדנוטש קרַאּפ ןיא ּפָא טינ רעדניק ןעד ןעפָאלש .טסערפ

 ץשלַאפ א זיא סע -- .טפול"גָאט יװ עניבלעז סָאד טפוליטכַאנ
 ןייז ןעזמ רעטסנעפ יד .ךילדעש זיא טפול-טכַאנ יד זַא ,גנודליבנייא
 ןיא טּפױוהרעביא ,רעטניוו ןוא רעמוז ,טכַאנייב ןוא גָאטיײב ןעּפָא
 .רעמיצ-ףָאלש

 ןעהעטש רעטסנעפ יד ןעוו ,טכַאנײב ןעגנַאחרַאפ יד טצישאב |
 ,ךױה רעד ןיא ןעיליּפשוצוצ ןעגנַאהרָאּפ יד טוג זיא טכַאניײב ןעפָא
 | .גיטיוק לענש ױזַא טינ ייז ןערעוו

 רַאנ ךעלייל סָאד קעװַא טגעל -- .טעב עטיירב סָאד ןעטעברַאפ
 סָאד ףיורא טנעל .ץַארטַאמ ן'רעטנוא רעטנורא טגיוב ןוא םנעּפָאקוצ
 -לָאק רעד רעטנוא טניל סָאװ ,טעקנעלב רעדָא ךעלייל עסייוו עטייווצ
 ,סנעשיק יד ףיוא טלעטש ,קעד יד ןוא ערדלָאק יד קעװַא טגעל .ערד
 .גימראפ סנעּפַאקוצ רעד זיא טָא ןוא ךעלקעדוצ יד טימ וצ ייז טקעד
 ןעגנונעוואב רַאּפ ַא טימ ןוא טעב ןופ סנעסופוצ רעביא טהעג טציא
 טָאה רהיא ןוא טקעדעגוצ זיא טעב סָאד ןוא רעטנורא ץלַא רהיא טהיצ
 .סירוצ ןוא ןיחַא ןהעג לָאמ גיצניינ ןוא ףניפ טרָאּפשרַאֿפ ךיז

 ןאלּפ רעמוג א זיא סע -- .(עילרעמ) טָאלק זישט ןופ ןעטישנייא
 םישנייא םענעטַאלק-זישט ַא ןיא ןעשיק ןופ ןערעדעפ יד ןעטלַאה וצ
 -ּפענק טימ טעיליּפשעגפיונוצ ,גניקיט ןעגיטכיר א ןעביוא ןופ ןוא
 -פול ןוא ,ןעשַאװ טּפָא ןוא ןעמענּפָארַא ןעטישנייא יד ןָאק ןעמ .ךעל
 ,לטישנייא ןעקניניד םעד ןיא רעטכייל ךיוא זיא ןערעדעפ יד ןערעט
 | ,ךרוד טכייל טהעג טפול יד

 םוצ םנעה יד ןעביוהפיוא ןיוש געמ ןעמ -- .ןעטעברעביא יד
 רעד ןופ םיורא ןיוש ןעהעג ןעטעברעביא יד סָאװ ,ןעקנַאד ןוא לעמיה
 -רַאפ טינ זנוא וצ ךיז טָאה ךַאז ערענרע ןייק .ןעקעדוצ םלַא עדָאמ
 -רע .ןעמעב-רעדעפ יד יו טײהנעגנַאגרַאפ רעשירַאנ רעד ןופ טּפעלש
 -םול וצ רעווש ייז זיא סע .ןייר ןעטלַאה טינ ייז ןעמ ןָאק ,םנעטש
 ןעכיצ ענייר וליּפַא .טדערעגּפָא ןיוש ךָאד זיא ןעשַאװ ןופ ןוא ,ןערעט
 סָאװ ,סָאד זיא רקיע רעד רעבַא .רעווש ךיוא זיא ןעהיצוצנָא טּפָא
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 ןעוו ,טינ סָאד זיא ףָאלש רעגיטכיר ןייק ןוא ,ןעמ טציווש ייז רעטנוא
 .טקעדעגנייא םירָאװ וצ זיא ןעמ

 -עגוצ גינעוו ןענייז רעדניק ןעוו יא -- .טעב סָאד ןעצענ רעדניק
 ןיא ייז ןעצענ ,טקעדעגוצ םירָאװ קרַאטש ןענייז ייז ןעוו יא ,טקעד
 .םייה טינ ןוא טלַאק טינ -- טקנוּפלעטימ םעד ןעכוז ףרַאד ןעמ .טעכ
 טימ טשנעבעג טנייז רהיא ביוא .שירַאברַאב ןענייז ןעטעב-רעדעפ
 רענרעדָאמ א טרעוו ןוא ךעלעשיק עניילק ךס ַא טכַאמ ,טעברעביא ןַא
 .שנעמ

 ףיוא ןעביילב ןענָאק ןעצַארטַאמ -- .ןץיאוטַאמ םעד ןעצישאב
 טנעווייל רעלעג ןופ ךיצ ַא .םוג ייז טצישאב ןעמ ןעוו ,ןייר גיבייא
 סָאד זיא רעדניק טימ רעבָא ,ןייר הרוחס יד טלַאה ץַארטַאמ ן'רעביא
 עסיורג ַא טושּפ זיא גניטיש רעבָאר ַא .גניצשַאב עדנעגונעג ןייק טינ
 | .טייקגימיונ

 גניטיש-רעבָאר עכילצינ סָאד טָא --- ,גניטיש רעבָאר יד טצישאב
 ךיז טשטיינק ןוא ןייא ךיז טהערד סע סָאװ ,ןורסח םעד רעכַא טָאה
 טַאלג ןייק טינ רָאג ףיוא ןעפָאלש וצ םיוא טפָא טמוק סע ןוא ןעמַאזוצ
 ץַארטַאמ ןץפיוא םיוא םוג טייחרעיינ סע טהיצ ןעמ ןעוו רעבָא .טעב
 -אב) טעקנעלבךעטַאק ןעטלעּפָאד ַא טימ טאלג סע טקעדאב ןעמ ןוא
 -נורא טוג ךיז לָאז םע זַא ,גונעג סיורג זיא עכלעוו ,(ערדלַאק ענלעוו

 -טנערַאפ עגַארּפ עצנַאנ יד ןיוש זיא ,ץַארטַאמ ןץרעטנוא ןעגיוברעמ
 יד טזָאל ,סנעטייווצ ;רעכייוו ןוא רעמירַאװ זיא ,סנעטשרע .טרעפ
 ףיוא ,ץַאלּפ ןופ ןערהירקעווַא טינ ךיז ךעלייל ענרעבָאר סָאד ערדלָאק
 .טביילב טעב סָאד ןוא ,טגנעלענקעװַא טשרעוצ סע טָאה ןעמ ןעכלעוו
 .טאלג

 סערדלָאק עכלעזא -- .סערדלָאק יירדיייווצ ַא טימ ךיז טנערָאװאב
 ןעטייבוצרעכיא םיוא טמוק סע ןעוו .יירד-ייווצ ַא זיוה ןיא ןייז ןעפרַאד
 ן'רַאפ טוג זיא ןאלפ רעגיזָאד רעד .ןעלהעפסיוא טינ לָאז ,לענש ףיוא
 .ךיוא עלעגנעוו ןוא לעטעב ם'דניק

 סיוא טּפַאלק ךָאוװ ַא לָאמ ןייא --- .ץַארטַאמ םעד ןעטלַאה ןייר

 -ניירא ןערָאּפשראפ ביוטש רעד טעװ ,ץַארטַאמ םעד ּפָא טשרעב ןוא
 רעד טָא וצ ןעשנואוועג יוו זיא םויקעוו רעד .גינעווניא ןעננירדוצ |

 | .טייברַא

 ןיא טפָא ץארטאמ םעד ןענַארט -- .ץַארטַאמ םעד ןערעטפול

 טונ ןעטלַאה םהיא ןָאק ןעמ רעבָא ,טינ טייקגיניילק ןייק זיא ןעסיורד

 ןעדעי טימ רעד ןיא רעטנוא םהיא טביוה ןעמ ןעוו ,טרעטפולעגכרוד

 ענעפַא יד ףיוא טנַאװעג-טעב עגירעביא סָאד טרעטפול ןעמ ןעוו .גָאט

 .ךרוד טפול יד םהיא טמענ ,רעטסנעפ
 ןערעקוצרעביא טפָא םוג זיא ץַארטַאמ ַא -- .רעסעב ךיז טלַאה

 -טנַאװ רעד טימ םהיא ןעהערדסיוא ךיוא ןוא םייז רערעדנא רעד ףיוא

 ןייא ךיילנ לַארעביא ךיז רע טקירד ,טייז רעטשרעדָאפ רעד וצ טייז

 .ךיוא גנירּפס םוצ ץגיבלעז סָאד טוט .גרעב ןייק טינ ןערעוו סע ןוא
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 עלָאר עניטניוו יד
 .עלַאר עניטכיוו א רעמיצ-דָאב סָאד טליּפש זיוה םענרעדָאמ ַא ןיא

 םינ טייהשנעמ רעד ייב לָאמ ןייק רעהירפ טָאה טייקנייר עכילנעזרעּפ
 .טנייה יו ,ןעבעל ןעכילגעט רעייז ןיא ץַאלּפ םיורג ַאזַא ןעמונראפ
 עיצַאזיליװיצ יד זא ,טגָאז ןעמ סָאװ ,תמא ןייז עקַאט לָאז סע ביוא
 -ראפ םרעוו סָאװ ,ףייז להָאצ רעד טימ ןעטסַאמעג טרעוו קלָאפ ַא ןופ
 -ץגנָא טייוו ןיוש ,רענַאקירעמַא יד ,רימ ןעטלָאװ ,םלוע םייב טכיורב
 רעגירעדינ ךס א עיצַאזיליוויצ יד ךָאנ טהעטש רעדייל רעבָא .טרַאּפש
 אקירעמא ןיא ןיוש טרעוו סָאװ ,ףייז להָאצ יד יו ,םלוע ןעסיורג םייב
 םיוא יו ,ףייז ןופ ןינע םעד ףיוא ןעקוק ןיוש ןעמ געמ ךָאד .טכיורבעג
 ךיוא סָאקאי ןיוש טעוװ עיצַאזיליוויצ יד ןוא ,גנוניישרע רעכילהערפ א
 ,ןעשַאװ ךס א ךיז .טײקכילטָאנ זיא ,ןעמ טגָאז ,טייקנייר .ןעמוקנָא
 -רעק ןופ דנַאטשוצ ןעטנוזעג .ַא וצ ףליה עסיורג ַא זיא ןעדָאב טפָא ךיז
 ןעיוב םייב עלָאר עסיורג א רעמיצ-דָאב סָאד טליּפש םוראד ןוא ,רעּפ
 רהעמ ץלא ןיירַא רעמיצ םעד טָא ןיא ןיוש טעיוב ןעמ .זיוה ַא ןופ
 עשירַאטינַאס רהעמ ץלַא ןוא טייקכילמעווקעב רהעמ ץלַא ,טייקנהעש
 וצ רהעמ ץלַא טכוז עטסָאבַאלַאב רענַאקירעמַא יד ןוא ,ןעגנוטכירנייא
 ױזַא ןייז ךיוא סע לָאז גיוא ץ'ראפ זַא ,יוזא רעמיצ סָאד טָא ןעטלַאה
 .זיוה ןופ ןערעמיצ ערעדנַא יד יו ,םענעגנַא

 -יצידאב ןיא זַא זיא גנורעדָאפ עמשרע יד -- .גנורעדָאפ עטשרע יד
 -רָאּפ יד .רעכיטדנַאה ןעגנעה וצ ףיוא םקער-לואט גונעג ןייז ןעזומ רעמ
 -עמ יד יו ,רעסעב ךס א ןענייז ,טנייה טכַאמ ןעמ עכלעוו ,ענעיילעצ
 ,טפָא רהעז ןערעװַאשז רעכיטדנאה יד עכלעוו ףיוא ,ענעלַאט

 -ידעמ ַא ןהָא סיוא רָאנ ןעמ טמוק יװ -- .עלעקפַאש ןיצידעמ ַא
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 -דאב ןיא (ךעלעשעלפ ןוא ןיצידעמ טימ עלעקפאש 8) טעניבעק ןיצ
 .ןײרַא טנַאו רעד ןיא םנייה ןיוש ייז ןעמ טעיוב קילנ םוצ ? רעמיצ
 ןעפיוק וצ ןיילַא סָאד םַאזטַאר זיא ,ָאטינ ןענייז ייז ואוו ,טרָאד רעכַא
 -רע יד ןעביג וצ ףיוא ןעכַאז עניטיונ טימ טליפעגנָא סע ןעטלאה ןוא
 ,דנואוו א טגירק ןעמ רעדא ,ןייא טלַאפ ןעמ ןעוו ,ףליה עטש

 ףיוא ןעמ טקוק ןעטייצ עשינעיגיח ערעזנוא ןיא --- .ריּפַאּפ טעליוט = |
 ,טייקכילמעווקעב א ףיוא יו רָאנ טינ ,ריּפַאּפ טעליוט עטַאלג ,עטוג
 זיא ריּפַאּפ רעסָאװ יבא ןעכיורבעג וצ .טייקגיטיונ א ףיוא יוו רָאנ
 -ניירא לָאמַא ןערעוו ןעבַארקימ לייוו ,רהַאּפעג טימ ןעדנוברַאפ לָאמַא
 יד יו ,רערעיימ לָאמַא טסָאק סע ןוא ןיירַא רעּפדעק ןיא טכארבעג
 .טכָאק ריּפַאּפ טוג סָאװ ,טנעס עכילטע

 ןעמ טפיוקראפ ןעמעלק עסיורגנ יד ןיא --- .גיליב זיא רעייט סָאװ
 ךעלטעלב טנעזיוט יירד ךיוא ןוא טנעזיוט ייווצ טימ ריּפַאּפ טעליומ
 זיא ריּפַאּפ סָאד ןוא טלעקיוועגפיוא טכידעג טמוק סָאד .לואר א ףיוא
 -ראה ,עגיליב יד יו ,רערעייט לעסיבַא טסָאק סע  .ןייר ןוא ןיד ,ךייוו
 ץלא זיא ,רעהירפ רעייט סָאװ רעבָא .ריּפַאּפ ענייר ץנַאנ טינ ןוא עט
 ןיא ןעטלַאה טפרַאדעג טלָאװ עטסָאבעלַאב עדעי .רעטעּפש רעניליב

 ,וצרעד ןעמוק טינ לָאמ ןייק לָאז םע םוא סלָאר ןעצוט ןעבלַאה א זיױה
 ,ריּפאּפ ןייר ןייק םינ ןעכיורב ןוא ןעריקיזיר ןעזומ לָאז ןעמ זא

 רעמיצ דאכ ןיא טייקנייר
 ןוא רעמיצ דאב ןיא ןיירַא טמוק ןעמ ןעוו ,זיא סע ךילסעה יוװ

 ןעמ טיג גידנעליוו טינ .טצומשראפ עלעסיש ןיא ףייז יד טניפעג ןעמ |
 ןעגידרעהירפ םעד ןופ םזיאָאגע ןוא טייקגיסעלכַאנ רעד ןופ טכַארט א
 / ףייז יד טכייל יוזא זיא סע רעבָא .ןעשאוועג ךיז טָאה סָאװ ,ןעשנעמ
 ףייז יד טפראוו ןעמ ןעוו ,ןעטייווצ ן'ראפ ןייר ןעזָאלוצרעביא גידנעטש
 בָא טנעה יד טקנעווש ןעמ ןעוו ,רעסאוו לעסיש רעד ןיא ןיירא רָאנ
 ,סעקנילימ יד-.ןופ

 -וצסיוא טייהניואוועג ַא ןעמייבראסיוא ךיז ייב ןעפראד ןעשנעמ
 ַא םוא ,םינּפ סָאד טשַאװ ןעמ רעכלעוו ןיא ,(ןיסייב) לעסיש יד ןעשַאװ
 ןייר א ןעגנעה גידנעטש ףרַאד סע .ןייר ןעניפעג יז לָאז רעטייווצ
 -עקטַאמש ן'פיוא ףייז לעסיבַא טימ .טייז רעד ייב ץעגרע עלעקטַאמש
 .םינ טייברא ןייק רָאג סָאד זיא על

 ךַאנ ןעזומ עסיורג יא ,רעדניק יא --- .ץומש ןייק םענעי ןעזָאל טינ
 ךיז טימ ,עגָאלדָאּפ עסַאנ יד ןעשיװמורַא ,רָאב יד ןעשַאווסיױא ךיז
 -יצ םָאד ןעזָאלרעביא טּפיוהרעביא ןוא שעוו ענדורכ סָאד ןעמענמימ
 רעזייה גנידרָאב ענידנעטשנא ןיא .גנונדרָא ןעטסעב םעד ןיא רעמ
 -עג םע יו טינ ןעטלַאה סָאװ ,טסעג עכלעזַא ןעטלַאה טינ רַאנ ןעמ ליוו
 -פיוא לעסיבַא טימ .רעמיצ עכילטּפַאשניימעג סָאד טָא ןייז וצ רעה
 -עג עכילצינ יד טָא ןעטיײברַאסױא ךיז ייב ןעמ ןָאק טייקמאזקרעמ
 .טייהניואוו
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 ףיוא ךוטדנאה דָאב-ןוא-םינּפ םענעגייא ןייז ןעבָאה רעדעי ךיז ףרַאד
 ענהעש א זיא סָאד .קער-לואט רעדָא ,קישטַאה ןעטלעטשעגבא ןַא
 -לעקרַאפ ַא ןיא טּפיוהרעביא ,טנעשיפע ץנַאנ ךיוא טפָא ןוא הדימ
 ,טייהקנַארק טיוה א סעּפע רעדָא ,גנוט

 טרעוו דָאב עסייוו יד --- ,(דאב) ענַאװ רעפייוו רעד ןיא טייקנייר
 רעד ךיז טלַאה םורַאד ןוא ,קניס ךיק רעד יוו ,טכיורבעג לעיפ ױזַא טינ
 א טימ .ךילדעש ןענייז דמַאז טימ סרעדױּפ עגיליב .רעננעל זעלג
 אינָאמַא טימ רעדא ,ףייז ערעדנַא רעדָא ,ףייז ָאטּפענ ןוא עלעקטאמש
 ,.ץומש םעד סיוא ןייר ןעמ טשַאוװ

 ןוא ץלעופ שנעמ 8 ךיז ייב ןָאק יו --- ,טייקנייפ ןייק טינ רָאג
 יד ךיז ךָאנ נידנעזָאלרעביא ,רעמיצ-דאב ם'נופ ןחעגסױרַא גיהור ךיז
 םעד ראפ םהיא הנאד ַא ?םורַא עטָאלב סַאּפ ןעצראווש ן'טימ ענַאװ
 טכייל ױזַא סָאד ךיז טמהענ עלעקטַאמש א ףיוא ףייז טימ !ןעטייווצ

 ר .טייהרעשירפ ּפָארא |

 א ןיא ךאז עניטכיוו אזא זיא סָאד --- ,(לעפיש) ןעטייב טעליוט
 עגינייא יוו ,טייקמאזוקרעמפיוא רהעמ לעסיבא טנידראפ סע זא ,זיוה
 -עג "טערטבָא, ןא זיא םייה רעטלַא רעד ןיא .םהיא ןעקנעש ןעיורפ
 רָאנ ןעמוקעגניירא ןיהַא זיא ןעמ .גנומכַארַאפ ןיא ןעראוועג ןעטלַאה
 םעד טָא ןופ גנולדנַאהַאב יד ןוא ,ןעבירטעג ןיוש טָאה טיונ יד ןעוו
 ענענאטשעגקירוצ יד ןיא ךָאנ ןיא ןוא ,ןעוועג זיא ץַאלּפ ןעכילצינ
 ןיילַא טייקסייוו יד רעבָא .ךיליישבא טושּפ ךיוא טציא ךאלטדעטש
 ףראד סָאד זא ,גנוטײדנָא עטוג ַא זיא סניסייב טעליוט ענהעש יד ןופ
 ןיא גנורהיצ א ןייז ןָאק סע ןוא טייקמאזקרעמפיוא לעסיבַא ןעבָאה
 טביילק סאוו ,טייקלעג רעד ןופ טיהרַאפ ןעשַאוװסיױא טּפָא .רעמיצ-דאב
 ץראפ טייק'סואימ ןייק ןוא ,ךורעג רעטכעלש ןייק ןוא ןָא טרָאד ךיז
 .טלעקיווטנע טינ ךיז טלָאװ גיוא

 ןיסייב שאו םעד ןיא ןוא ןיסייב טעליוט ןיא --- .גיטכיוו זעלג רעד
 דמַאז יד טימ ןעבייר טינ ןוא זעלג םעד ןעמיה ןעמ זומ (לעסיש שַאוו)
 ייז טשַאװ אינַאמַא רעדָא ,ןיסָארעק ,ןיטנעּפרעט לעסיבַא .סרעדױּפ
 א םורא עמאמש א) באוס א ןעכַאמ וצ םוג זיא טםעליוט םוצ .םיוא
 זא ,ןעזָאלרעד טינ רָאג ןוא ןעשיווסיוא טוג גָאט ןעדעי ןוא (ןעקעטש
 -ערב יד םורַא ןעטנוא ןוא לעטערב סָאד .ןעביײלקנָא ךיז לָאז טייקלעג
 ןערעוו ןעשאוועגמורא גָאט ןעדעי ךיוא ןעפראד ,טעליוט ןופ סעג
 -רעד ןעמ ןעוו ,ןעשאוװ וצ ןַאד רָאנ ןעכַאז יד טָא ןענייז םהענעגנַאמוא
 סָאד זיא טסנָאז ;ךיז ןעביילקוצנַָא ךורעג ןעטכעלש םעד ןיוש טביול
 .ערעדנַא עדעי יו ,טייברא ַאזַא

 רעמיצ דאב ןיא עגָאלדָאּפ אזא טָא ןעוו -- .פעילכַאק ןופ עגָאלדָאּפ
 -וצ טימ םסייווכעלקיטש ןערימשוצבָא טוג זיא ץראווש קראטש טרעוו
 -בַא לעציּפ סעדעי דלַאב ןוא ןעביירנייא ,דיסע קיטאירוימ ןעטרהיפ
 -ייווצ םוצ ךיז ןעמהענ ןוא ,ןענעקורטבָא ,רעסַאװ רענייר טימ ןעקנעווש
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 מָא ןופ זַאג םעד רַאפ רעדניק יד ןוא ךיז טיה .עגָאלדָאּפ לעקיטש ןעט
 .(368 לעטעלב) .םס רעפרַאש ַא זיא סָאד .דיסע םעד

 ןיסעב טעליוט ןיא טייקלעג יד ןעוו -- .ןיפעב טעליוט עטזָאלרַאפ
 -וימ לעסיבא ןעסינוצניירַא טוג זיא ,טעװעטרַאהרַאפ קרַאטש ןיוש זיא
 סָאד ןעמ רָאט גנַאל רעבָא .בַאװס םעד טימ ןעשַאװ ןוא דיסע קיטאיר
 טוט ןוא בָארַא טקנעוװש .זעלג םעד בָא טסע סע .ןעטלאה טינ טרָאד
 .בָארַא טהעג טייקלעג יד זיב ,לָאמַא ךָאנ דלַאב סע

 ןוא שימַאנָאקע ןייז ליוו ןעמ ןעוו רעבָא --- .טעליוט עטזַאלרַאפ
 סָאד ןעּפעשסױא ןעמ ןַאק ,דיסע קיטאירוימ ךס 8 ןעסינ ןעפרַאד טינ
 ןַאד ןוא לעסיבַא זיולב נידנעזָאלרעביא ,ןיסעב םעליוט ןופ רעסאוו
 .באווס ן'טימ ןעהערד ןוא ןעהערד ןוא ,דיסע םעד ןופ גינעוו ןעסיגניירַא
 -טשרעב רהָאה עטרַאה ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע .סיוא דלַאב טקנעווש
 .וצרעד ךעל

 (שאטָאּפ) יַאל לעפעל-סע ייווצ טזָאלוצ --- .סטעליוט עטזָאלרַאפ
 סָאד .העש עכילטע ןהעטש יוזא סע טזָאל ?וא ןיסעב טעליוט םעד ןיא
 םינ סע לָאז דניק א זא ,שַאטָאּפ םעד טיה .עלעג סָאד בָא ךיוא טסע
 | .םפ זיא סָאד .ןעמענ

 "עס יד ןענייז ךעלקעד טעליומ עטסעב יד -- .ךעלקעד טעליוט
 וצ ךיז טניול סע רעבָא ,ןעטראס עכילטע זַארַאפ ןענייז סע .דיולויל
 ייז ,ץנַאלג א טימ גידנעטש ךיז ןעטלַאה ייז .עטסעב יד רָאנ ןעפיוק
 .ןעטייקניירמוא ראפ ןעטלַאּפש ןהָא ,ןעטלַאה וצ ןייר טכייל ןענייז

 רעמיצ'דאנ ןיא גנונדרָא
 סע .ךוטדנַאה סנעטייווצ ַא טימ ךיז ןעשיוו וצ םינ טביל רענייק

 ,ענהעש רָאּפ א ןעטלַאה וצ רעמיצ-דאב ןיא עדָאמ עטוג ַא םוראד זיא
 ןוא יןעסיוו סָאד ןעפראד רעדניק יד .רעכיטדנאה:טסעג עטסערּפעגסױא
 רעכלעוו ,"קער, ןעטלעמענע םייוו א ףיוא ייז טגנעה .ןערהיר טינ
 .גנונדרָא ענהעש א זיא סָאד .ךעלעקעטש יירד טימ ךילנהעוועג טמוק

 ם'נופ טרעוו סעילימאפ עגינייא ןיא --- ,טכַאנ ןוא גָאט גנונדרַא
 ,טכאנ ייב ףיוא סיוא טרָאד ךיז טומ ןעמ לייוו ,שדקה א רעמיצ-דאב
 . ,ריט רעד ףױא ,ענַאװ רעד ףיוא טרָאד טביילב ןומנָא סָאד ןוא
 סאוו ,טייק'סואימ א זיא סָאד .עגָאלדַאּפ רעד ףיוא ןעקַאז ןוא ךיש יד
 -בָא ךיז טכייל זיא סע .ןעזָאלרעד טינ רָאט עטסַאבַאלַאב עטונ ןייק
 יד ךיז טימ ןעמהענוצטימ רעווש טינ זיא סע .ןופרעד ןעניואוועגוצ
 | .ןיירא רעמיצ-ףָאלש ןיא ןעכאז

 ,ענַאו רעד ןיא לעקישַאק ןיא ףייז לעקיטש א --- .ףייז ךעלקיטש
 -עג טינ רָאט רהעמ ןוא ,לעסיש-שַאו רעד ףיוא לעקיטש עטייווצ א ןוא
 -קיטש עניילק יד .ןעגעוו גנונדרָא ןוא טייקנייר בילוצ ןערעוו טכאד
 ןיב ,ןָא ייז טביולק ןעמ .ןעגיוא יד ןיא ןעכעטש טרָאד ןוא ָאד ךעל
 .ןיילא ףייז עקַאט רעדָא ,סעילערד פייז ןעכַאמ ןוא ןעזָאלוצ יז ןַאק ןעמ
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 -סָאבַאלַאב יד טביולרעד רעזייה עגינייא ןיא --- .גיטכיצ טינ רָאנ
 סנער שאוו יד .רעמיצ:דאב ןיא ךיז ןערעגלַאװ וצ סעקטַאמש עט
 ףיוא עלעקטַאמש סָאד .ץַאלּפ טלעטשענבָא רעייז ףיוא ןעגנעה ןעזומ
 רָאמ רהעמ ןוא ץַאלּפ ןייז ףיוא לעסיש-שאוװ יד ןוא ענַאװ יד ןעשאוו וצ
 -טשרעב-ןהייצ יד ,ךעלטשרעב יד ,ךעלמעק יד .ןערעוו טכאדעגנ טינ

 סָאד ןַאק ןַאד רָאנ עקַאט ;ץַאלּפ רעייז ףיוא ןייז עלַא ןעזומ ךעל
 .זיא גירעהעג יו ןהעזסיוא רעמיצ דאב

 -לעוו ,ךעלמעילוק עכלעזַא רָאנ טפיוק --- .לעמילוק רעמיצידַאב
 -סיוא סָאד םוג זיא ,ןערעוו סָאנ ןעטּפָא ם'נופ .ןעשאוו ךיז ןענַאק עכ
 ןעבָאה טינ ךיז םליוו ךילריטַאנ ןוא ,רהָאי ןיא לָאמ רַאּפ א ןעשאוואוצ
 ,לעמעילוק ןעכילסעה ,ןעטריקאילבעגנבָא ןא רעמיצ-דאב ןיא

 .גיטיונ טייקמַאוקרעמפיוא לעסיבַא

 מינ ךיז ןעלָאז רעמיצ-דאב ןיא זא ,ןעטיה ןעמ זומ טּפיוהרעביא
 סאוו ,ןעכַאז ןערעוו ןעסעגרַאפ טינ ןעלָאז םע ,סעטַאמש ןערעגלַאװרַאּפ
 -נא ןוא ןייר ןעביילב רעמיצ סָאד טעוו ,ןוט וצ סָאװ טינ טרָאד ןעבָאה
 .גיוא ן'רַאפ םהענעג

 ןעגעמ רעביטדנאה יד -- .רעמיצידאכ ןיא גנורהיצ ןייק טינ רָאה
 -גנעה א יז טינ ןעמ ןעװו רעבָא ,טייקניר ןופ ןעקנַאלב
 רעד ןופ םױרַא יבַא ,סױא טמוק סע יװ יױַא טא ףױא
 -ַאמ ךיז ףראד רעדעי .שדקה א יו סיוא רעמיצ סָאד טָא טהעז ,טנאה
 ןיא גנעל רעד ןיא ךוטדנַאה םעד ןענעלוצפיונוצ טייהניואוועג יד ןעכ
 -עגבא ןפיוא ,קער-לואמ ןץרעביא ןעפראוורעבירַא םהיא ןוא ןעייווצ
 ,רעמיצ סָאד טצוּפַאב גנונדרָא .ץַאלּפ ןעטלעטש

 טכַאמ ךוטדנאה ןעשיקרעט ןעבארג ןופ -- .דאב רעד רַאפ םעװקַאב
 טץעיליס ןעמ ,(רעגניפ ןייא טימ סעקשטדנעה) סנעטימ רַאּפ א ךיז ןעמ
 ןיא ךיז ןעשאוו וצ טוג זיא ייז טימ ןוא קיטסאלעמוג לעקיטש ַא ןיירַא
 א טַאלג .רעּפרעק ןופ קלח ןעדעי וצ טכיירגרעד ןעמ .דאב רעד
 | | .םוג ךיוא זיא הרוחס רעד טָא ןופ לעטייב

 .ןעצרַאה ןיא גָאטהעװ ַא
 -ענעט יד ןיא טפַאשגנע רעד רעביא ןענייז סעטסַאבעלַאב לעיפ

 לערעמעק 8 יו ,רעמיצ דאב סָאד ןעכיורבעג וצ ןעגנואווצעג םטנעמ
 רעייז ןופ קלח א ןעטלַאה וצ ףיוא ןוא ןעכַאז ןעגנעהוצסיורַא ףיוא
 רעסיורג אזא ןיא זַא ,ןעצראה ןיא גָאטהעוו ַא זיא סע .םײקשיטַאבעלַאב
 רעבָא .ןערעו טנעכערעגסיוא ױזַא ץַאלּפ שטניא רעדעי לָאז ,טלעוו
 ױזַא ןייז טינ לָאז קורדנייא רעד זַא ,ןעכַאמ טרָאד וליּפַא ןעמ ןַאק ,ךָאד
 ןַא ךיז טיג ןעמ .ןערעמיצזדַאב עגינייא ןיא רעדייל זיא רע יו ,רעווש
 ןוא .ב .צ לעסעקישַאו ן'ראפ עצילָאּפ עטיירב ַא וצ טּפַאלק ןעמ ,הצע
 טקעדראפ רע ןוא ,גנַאהרָאּפ םענענָאטערק םענהעש ַא ףיוא טגנעה ןעמ
 .תורצ עלַא ןיוש
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 6 .ז ,ךיק ןיא

 .ךיק יד

 ןופ טייצ ךס ַא יז טגנערברַאפ ָאד .ּפַאש ם'יורפ רעד זיא ךיק יד

 .ןעבעל ןופ ןעטייקכילמעװקַאב עגימיונ יד סױרַא ןעמוק ןענַאד ןופ .גָאט

 רעד ןופ ןעטייקכילמעװקַאב עשיזיפ יד טגרָאזַאב ָאד ןערעוו רָאנ טינ

 ןוא ּפָאק רַאּפ ןעטייקכילגעמ יד ןָא ךיוא ךיז ןעביוה ָאד רָאנ ,עילימַאפ

 גיטכיר ןופ בָא קרַאטש ױזַא ןעגנעה עכלעוו ,ןעטייקגיטעט עגיטסייג

 -רַא רעטרעדנוה יד ןופ ןוא שעוו ןופ טייקנייר ,זייּפש רעטגיטרַאפעגוצ

 טייצ ןיא עטסַאבעלַאב רעד ןופ טנעה יד ןופ םױרַא ןעמוק סָאװ ,ןעטייב

 ןעכיוה ןיא זיב טרהיפ ךיק ןיא יורפ יד .ךיק ןיא ןעגנערברַאפ רהיא ןופ

 תוכייש ַא טָאה סָאװ ,טּפַאשנעסיװ רעד ןופ ןעלהעּפַאב יד ךרוד דַארג

 '- .ןעטייקגיטיונ עשיזיפ ערעדנַא וצ ןוא טנוזעג םוצ

 - ץַאלּפ סָאד טָא ךָאד זומ ָאט ,ץַאלּפ גיטכיוו ַאזַא זיא ךיק יד ביוא ןוא

 טפרַאדעג םע טלָאװ רָאנ טינ .ןפוא ןעטסעב ן'פיוא מלעמשעגנייא ןייז

 עלַא טימ ,רוטקעטיכרַא רעד ןופ ןעגנורעדַאפ עיינ עלַא טיול םיובעג ןייז

 יַאד ןיוש ןָאק ץיצַאזיליװיצ ץעגיטנייה יד סָאװ ,ןעטייקכילמעוװקַאב

 ןײלַא ןערהיא ּפַאש םעד טָא טפרַאדעג טלָאװ יורפ יד רָאנ ,ןעשזַאק

 ,ןעטײברַא וצ םהענעגנא ןייז םהיא ןיא לָאז סע זַא ,ױזַא ןענדרָאניײא

 ןהעש ןייז לָאז סע זא ,טלעטשעגסיוא ױזַא ןייז טפראדעג טלָאװ ץילַא ןוא

 טפרַאדעג טלָאװ ןיילַא יז זוא ,טנעה יד רַאפ םעװקַאב ןוא גיוא ן'רַאפ

 .גנובעגמוא רעמהענעגנא ןַא ןיא רעטנעצ רעמהענעגנַא רעד ןייז

 ַא ןופ ןייז טּפרַאדעג ןעטלָאװ טנעוו יד טָא --- .ךיק ןיא טנעוו יד

 עטנעגילעטניא .ןעגיוא יד ןיא ךילהערפ ןייז לָאז סע זַא ,ברַאפ רעלעד

 ,רעמיצ ןהעש ַא רַאפ ןעכַאמ וצ ךיק יד וליּפַא ןעבערטש סעטסָאבעלַאב

 רַאּפ יד ןעפרַאד ,סנעטשרע .ןעגעמרַאּפ ןייק טינ וצרעד ףרַאד ןעמ

 סָאד ןוא ,סנױזַא םנייא טינ ,טרָאס ןעגיבלעז םעד ןופ ןייז ךַאלקנעב

 ךָאנ זיא ךיק ַא ןיא גנונדרָא ןוא טייקנייר .שרעדנַא םעּפע עטייווצ
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 ןא ןיא ץעגרע יו טסייגנ ן'רַאפ דנעשירפרע ןוא ,גימיונ רחעמ רשפא
 | | | .רעמיצ רעדנַא

 ןעגנַאהרַאפ ןוא ןייר גידנעטש ןייז רעטסנעפ יד ןעפרַאד ,סנעטייווצ
 ןייז לָאז ךיק יד ןוא ,ךעלגנַאהרָאפ עטסערּפעגדייר רעבָא עכאפנייא טימ
 .ןעכאז עגיצונמוא טימ טלעטשעגנָא רענינעוו סָאװ

 לעקנוט טנעוו יד סנעשטיק ךס א ןיא ןעמ טהעז ,רעדייל רעבָא
 ןעגנאהרַאפ ייז ןענייז ךָאנ וצרעד ; קניּפ ןע'סואימ א סעּפע רעדָא ,ןירג
 סעקעװצ ףױא ;ןערַאדנעלַאק ןוא רעדליב ענעריּפַאּפ ,עגיליב טימ
 טלעטשעגנַא ןעהעטש ןעלקניוו עלַא ןיא ; סעטַאמש ,ךעלדנעב ןעננעה
 ,ךעלטסעק ןוא ּפעט ,סרעמע

 זַא ,ןענדרַאניײא ױזַא ןעמ ןָאק ,טייקמַאזקרעמפיוא לעסיבַא טימ |
 ליפ ייב .ןעגיוא יד ןעכעטש ןוא ןהעמש טינ לָאז ךַאז עגירביא ןייא ןייק
 -סױרַא הרבע ןַא : ןעפראד ייז יו ןעכַאז רהעמ ןָא ךיז ןעביולק ןעיורפ
 עטצַאלּפעגנָא יד ,עפָאק רעד ןופ ןענַאק עטגידעלעגסיוא יד ןעּפרַאװאוצ
 יד ןופ םסעטַאמש יד ,רעלעמ ענעכָארבעגבָא יד ,(סעקשַאשט) סעּפָאק
 ןוא עלעקניוו סעדעי ןָא טליפ ץלַא ןוא .רעכיטנַאה ענעגָארטעגסױא
 .ךיק יד ט'סואימ'רַאֿפ

 ןוא ןייר ,ןהעש סלַא טכַארטַאב טרעוו טנייה -- .ךיק עפיײוװ יד
 ןופ ןייז עקאט ןעגעמ טנעוו יד .עסייוו א זיא ךיק יד ןעוו ,שינעיגיה
 יד ןוא שימ רעד ,ןעוויוא רעד רעבָא ,טבעיל ןעמ רילָאק ןעלעה רעסָאװ
 זיא ייז םורַא טיײברַא יד .טלעמענע סייוו ןייז טכייל ןענָאק ךעלקנעב
 עלעקטַאמש ךייוו ַא טימ ;רָאּפ ךיז טלעטש ןעמ יוװ ,רעטכייל ךס ַא
 ןוא ךָאװ עדעי בָא שיוו ַא סָאד ןעמ טיג ,ףייז רעסייוו טימ טפייזעגנָא
 סלא בָא טייברא יד םָא טינ ןעמ .ןעניוא יד ןיא גיטכיל ןוא ןייר זיא סָאד
 רעד .(156 לעטעלב) רעדניק ענעסקאוועגרעטנוא רַאּפ א רַאפ טכילפ ַא
 אזא ןוא םייוו ןעכַאמ ךיוא ןעמ ןָאק םורַא ץלָאה סָאד ןוא ןעטסַאקיזייַא
 טימ ןחעגרעביַא גידנעטש ןעמ ףרַאד ףייז רעד ךָאנ .תויח ַא זיא ךיק
 לעמענע םעד קרַאטש ױזַא טינ ןעמ טגידעשַאב ,רעסַאװ עשירפ
 .(עילאמא)

 .טייקנהעש וצ גנובערטש
 רַאפ ןעכַאמ ךיק עטסנעלק יד וליּפַא ןעמ ןָאק ,ּפָאק לעסיבַא טימ

 -ץעגּפיױא רָאנ ,טרעױרטרַאפ טינ טרעוו טסייג רעד ואוו ,ץַאלּפ ןהעש א
 ןענַאק ךעלקנעב עטצַארקעגבָא יד ןוא שיט רעטלַא רעד .םרעטנומ
 .(318 לעטעלב) ןהעזסיוא ןעדנעהיצנָא ,ןעלעה ַא ןופ ןוא יינ ןערעוו
 ךיז ןיא טלַאה סָאװ ,טָאלקלױא שיט רעטצַארקוצ רעטשרעביוא רעד
 שימ רעד ןעוו .ךיק ןיא ןערעוו טכַאדעג טינ רָאט ,ןעבַארקימ ןענַאילימ
 -טקעד ןעסע םייב רָאנ .טינ קעדוצ ןייק רָאג ןעמ ףרַאד ,דלעמענע זיאי

 ענהעש ענעטָאלקלױא טעס ַא רעדָא ,ךוטשיט ַא טימ וצ םהיא ןעמ
 -עלייק א ףיוא ףױרַא טלעקיוו ןעמ ןוא בָא טשיװ ןעמ עכלעוו ,סניקּפענ
 סעטַאמש יד .טײצלָאמ ןעטייווצ םוצ זיב ,טלַאהַאב'מ ןוא ןעקעטש ןעניכ
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 ןערעוו טכַאדעג טינ ןעפראד ךעלטנעה ריט עלַא ףיוא ןוא ןעוויוא םורַא
 ייז ףרַאד ןעמ ואוו ,ןייז רָאנ ןעפראד םורַא סעקעווצ יד ןוא ךיק ןיא
 .ןעכאז עטלעטשעגבַא יד רָאנ ךיז ףיוא ןעטלַאה ןוא ,עקַאט

 .גנונדרָא ןוא טייקנהעש וצ גנובערטש

 ,לעּפעט 8 ןיא ןעטלַאה ןעמ ןָאק ךאלעבעווש זַא ,תמא זיא סע
 ןעמ ןעוו ,ןעלַאפסױרַא טינ טעוװ רעקוצ ןוא ןַאק עוװוַאק ַא ןיא ץלאז
 ןעמ ןעוו רשפא ? סיוא סָאד טהעז יו רעכָא ,לעסיש ַא ןיא סע טלַאה
 יד טָא טימ טמהענ ןעמ סָאװ ןיא ,סיוא טינ טכַאמ סנעגעוורעטנוא זיא
 -שימ אזַא טָא זיא םייח רעטצעזַאב רעד ןיא ,םייה רעד ןיא רעכָא ,ןעכַאז
 ױוַא טסָאק סע .זיױה סָאד ט'סואימ'רַאפ סע .טרעּפמולענמוא שַאמ
 יד טָא טינ טלַאה ןעמ סָאװ טינ דערסיוא ןייק רָאג זיא סע זַא ,גינעוו
 טָאה יירערהיפ-זיוה ענרעדָאמ יד סָאװ ,םילכ יד ןיא ןעכַאז ענעדיישרַאפ
 ןא ןיא ךַאלעבעוװש ,עקשוּפ-רעקוצ ַא ןיא רעקוצ : טכַארטענסױא ןיוש
 -ץלַאז ןעתמא ןַא ןיא ץלַאז ןוא ,ףױרַאד עלעטסעק טלעטשעגבָא
 .םילכ עלעיצעּפס ערעייז ןיא רָאנ ענירביא סָאד ץלַא ןוא ,רעטלַאה

 טפיורש ךיק רעניילק א ןיא לעקניוו ַא ןיא ץעגרע -- .ךיק עגנע יד
 -ץיוַאז ףיוא רעטערב עטּפַאלקעגפיונוצ ייווצ ַא טנַאװ רעד וצ וצ ןעמ
 סָאװ ,ךעלסיפ ענרעזיַא עכלעזַא וצ ןעמ טפיורש ייז רעמנוא .סעס
 רעד ךָאנ .טיונ א ןיא שימ ַא זיא סָאד .(רעוודראה) ףיונוצ ךיז ןעגעל
 טיול בָא ייז טלעמענע .טנַאװ רעד ףיוא ּפָארַא סָאד ןעמ טזָאל טיײברַא
 .לעבעמ םעד טיול רעדָא ,םורַא ץלָאה םעד ןופ כרַאפ יד

 גידנעטש ךיז טרעה רעזייה עגינייא ןיא --- .ךיק ןיא רעטסנעפ ןעפָא
 יד לייוו ,ראפרעד זיא סָאד .טינ טסע ןעמ ןעוו וליפא ,ןעסע ןופ חיר ַא
 ןיוש זיא סע ןוא לַארעביא טיירּפשרַאּפ ךיז ןעבָאה ןעכָאק ם'ןופ תוחיד
 גידנעטש ףרַאד ךיק ןיא רעטסנעפ סָאד .ןעבײרטוצסױרַא ייז רעווש
 עדנע רעד ייב .טכַאמרַאפ ןערעמיצ ערעדנַא יד וצ ריט יד ןוא ןעּפָא ןייז
 -םיוא ןוא טנַאיעגסױרַא לָאז ץלַא זַא ,גוצ ַא ןעכַאמ וצ טונ זיא ןעכַאק
 .ןערעוו טרעטפולעג

 םייב יורפ יד טהעטש טּפָא רחעז -- .ןעוויוא ןרעביא טכיל ַא
 טימ רעד ןיא טנערכ סָאװ ,טכיל סָאד ןיילַא ךיז טלעטשרַאפ ןוא ןעוויוא
 ןעשירטקעלע ַא טימ רונש ַא ןעהיצוצסיוא טכייל רהעז זיא סע .עילעטס
 .ףםליה עסיורג א רהעז זיא'ס ,ןעוויוא ןרעביא לעּפמעל

 עכלעזא ןַארַאפ טציא ןענעז סע -- .ךעלקעדיּפַאט רַאֿפ ץַאלּפ ַא
 .ךעלקעדיּפָאמ עלַא ףױרַא טקעטש ןעמ עכלעוו ףיוא ,סעקיײרעכַאמ
 ןָאק ןעמ .טנַאה רעד וצ עלַא ןעגנעה ייז .ןעכוז טינ ייז ןעמ ףרַאד

 ףיוא ןוא ,סעקישטַאה ייווצ ףיוא טָארד ןעננַאל א ןעהיצסיוא גנע רַאנַאז |
 .רעטנעצ ןיא ךעלטנעה ןעבָאה עכלעוו ,ךעלקעד יד ןעננעה םהיא

 -םיורא ףיוא טוג רעגייז רעד טָא זיא רָאנ טינ --- .קַאלק םרַאלַא ןַא
 רעד ייב ץונ וצ טמוק רע רָאנ ,הירפ רעד ןיא ףָאלש ם'נופ ךייא ןעסיירוצ
 ןעוויוא ןיא ןוא רעמיצ רעדנַא ןא ןיא רהיא טמַאר טָא ; ךיוא טייברא
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 ןעזָאל טינ ןיוש ךייא טעוו רע ןוא ,ןָא םהיא טלעטש ;הלח יד טציז
 .םקעבעג סָאד ןעװעטַאר ןוא ןעפיולוצניירַא ןעוו ןעסעגרַאפ

 וצ סעקליּפש ןוא ןעלדָאנ רַאפ עלעשיק ַא טלַאה -- .ןעשוק-יפ ַא
 טימ רעביא סע טהיצ .ץונוצ רהעז טמוק סע .ךיק ןיא טנַאה רעד
 - .ןעשַאװסױא ןוא ןעהיצבָארַא ןַאק ןעמ ןעכלעוו ,לעכיצ ןעניל 8

 ןופ טהעטשַאב סָאװ ,רעפרַאש רעפעמ רעד -- .רעפרַאש רעטעמ
 ץַאלּפ םעווקעב ַא ןיא ץענרע טפיורשעגוצ ןייז ףרַאד ךעלעדער עכילטע
 ,טײברַא רעד וצ טנעשיפע ןייז רעמיא ןעלָאז סרעסעמ יד זַא ,ךיק ןיא

 | .עגיליב יד טינ טפיוק
 טנעשיפע ןא ןיא ךילצונ קרַאטש זיא רהעש ַא -- .ךיק ןיא רחעש ַא

 שיילפ ךעלקיטש ,דַאלַאס ַא רַאפ ןעסנירג ײלרעלַא ןעדיינש וצ ףיוא,ךיק
 גנידוּפ-דערב ַא רַאפ הלח ךעלקימש ,לכאמ לארעסעק ַא רַאפ שיפ ןוא
 ן'מימ ךעלקיסַאּפ עגנַאל ןיא ןעסנירג יד רעהירפ טדיינשוצ .וו .זַא .א
 .ךעלקיטש עקניניילק ףיוא רהעש רעד טימ ןַאד ןוא ,רעסעמ

 ךעלקעווצ ייווצ ףיוא ןעגנעה גידנעטש לָאז --- ךיק ןיא רהעש יד
 ץ'כָאנ ןענעקירטסיוא טכייל ךיז יז טעוװ ןעמונוצ ןייז לָאז יז זא ױזַא
 | ,טייברא ךיק רעד ייב ןעכיורבעג

 -בָא ןץ'כָאנ טרעוו רהעש ךיק א ןעוו -- .טינ טרעװַאשזד רהעש יד
 ןוא לעמיוב רעדָא ,ןילעזעוו לעסיבַא טימ טרימשעגרעביא ןענעקירט
 םייה לעסיבַא טימ .ןערעװַאשז טינ לָאמ ןייק יז טעוו טשיװעגבָא טוג
 .בָארַא דלַאב טייקטעפ יד ךיז טמהענ רעפַאװ

 שיגָאל ױזַא ןערעישעג עלַא טלַאה --- .טריפורג שינָאל רעישעג
 ,ןעכאז עכילטע ןעמהענרַאפ ןענָאק לָאמ ןייא ףיוא לָאז ןעמ זַא ,טריּפורג
 רעד טימ ןאק רעד ןעבענ :ןערעדנַא םוצ סנייא תוכייש ַא ןעבָאה סָאװ
 רעלעּפעל יד ,רעזעלג יד ,רעקוצ רעד ןהעטש לָאז .ב .צ עעט רענעקורט
 ףיוא קירוצ ןוא ןיהַא ןענַאּפש וצ ןעמוקסיוא טינ לָאז סע .וװ .זַא .א
 םימ .לָאמ ןייא ףיוא ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןעכַאז עכלעז8 ןעגָארטוצפיונוצ
 | ,ץלַא ןעמ טמחענרַאפ טנַאה ןיא לעצעט א

 ךַאז עדעי ןוא ךאז רעדעי ראפ ץַאלּפ ַא, -- .ץַאלּפ טלעטשעגבָא ןַא
 גידנעטש טביילב סָאד רעבָא ,לעמרעוו טלַא ןַא זיא ,"ץַאלּפ רהיא ףיוא
 עילימַאּפ רעד ןיא רעדעי ןעוו ,זיוה ןיא ָאד זיא טײברַא בלַאה ַא .יינ
 רעד ןופ ןענעלסױרַא טינ .רעטרעוו ערַאבצעש יד טָא ןעניז ןיא טָאה
 ןייק טמהענ ,טרעהעג סע ואוו ,ןעגנעהפיוא ןוא ןעגעלקעװַא רָאנ ,טנַאה
 .טייהניואוועג ַא טרעוו סָאד ןעוו ,טינ טייצ ךס

 זומ .וו .זַא .א פעט ,רעלעט עטצַאלּפעגנָא --- .םױרַא ייז טפרַאװ
 סעינַאלָאק ןַא ךיז ןעביולק ךעלעטלעּפש יד ןיא לייוו ,ןעפרַאװסױרַא ןעמ
 .םעפעג עיינ יו רערעייט ןעטסָאק לָאמַא ןָאק סע ןוא ,ןעבָארקימ טימ
 - ,טייק'סואימ א ייז ןענייז םעד ץוח ַא

 ענעשעמ ןיירא טפיורש --- .ךילגעמ טייוו יו ,ךעלעגניר ענעשעמ
 -לעּפע ,רעהיצ-קרָאק םעד ןופ ךעלטנעה ענרעצליה יד ןיא ךעלגניר
 לעפָאטראק ,ךַאלרעייז עלַא ,לעפעל ענרעצליח יד ,רענעפעדױַאק ,רעראק
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 ףיוא ןעכַאז עלַא יד טָא טננעה ,ךעלטשרעב ,ךעלעקטעּפָאל ,רעשטעווק
 ןייא טימ גידנעטש ייז טניפעג רהיא .ךעלקעשטַאה ענעשעמ עייר א
 .ךיוא שפנ תמגע ןוא ןַאּפש רעטרעדנוה ךיז טרָאּפשרַאפ ןוא קילב

 גידנעטש רע לָאז ןוא םעזעב םעד ןיא לעגניר ַא ןיירַא טפיורש
 סָאד זיא ,סנעטשרע .לעקעװצ טלעטשעגבָא ןא ףיוא ןעננעה

 ןוא ,ץַאלּפ ןייז ףיוא ןעניפעגוצ רעמיא םהיא ,יסנעשיפע קיטש ַא |
 רעד ןעוו ,ןייא ךיז ןעניוב יורטש יד לייוו ,ךיילג רע טביילב ,סנעטייווצ
 םעד רעביא טעלג םעזעב רענעגיובעגנייא ןא .ייז ףיוא טהעטש םעזעב
 ,סױרַא טינ סע טרעק רעבָא טסימ

 ןעביוא ןעגניר עקרַאטש ייווצ ןיירַא טפיורש -- .ןעגניר עקרַאטש
 ןעטנוא .ןערעטש טינ ןוא ןעגנעה ךיוא יז ןָאק ,טערב-סערּפ רעד ןיא
 יד ןעטלַאהוצרעטנוא ףיוא לעצלעה ַא רעדָא סעקעווצ רָאּפ א ןייז ףרַאד
 .גָאװ

 ןעגנעה ןָאק טערב ןעשקָאל סָאד וליּפַא --- .טערבײעשקַאל סָאד
 ףיוא טננעה ןוא ןעגניר עקרַאטש ייווצ ןיירא טפיורש .,ץַאלּפ ןייז ףיוא
 - .סעקעווצ

 טערב ןעשקָאל םעד ןעבענ -- .(ץלָאה רעגלַאװ) עקלעשטַאק יד
 ןייא ןיא לעגניר א .עקלעשטַאק יד ןעגנעהוצפיוא שיגָאל ךָאד טמוק
 -ראפ ,לעכיצ ןעגנע ןַא ףױרַא טהיצ .ןעזייווַאב ןיוש סָאד ןָאק קע
 .ןערעוו וצ גיביוטש סָאד טרָאּפש

 עצילָאּפ א רעדָא ,עלעקּפַאש א טלאה --- .קניס ןרעביא עלעקּפַאש ַא
 רעדָא ,ףייז ָאלירב רעד טימ לואוו ענעלָאטש ,אינָאמא ,רעדױּפ ,ףייז טימ
 -וצבָא ףיוא רעסַאװ זוָאר ןוא ןיִרעצילג טימ עלעשעלפ ַא .ףייז ע'רשכ
 .טסָארפ ץפיוא טייהרעטכייפ ייז ןעלעטשסורַא ן'כָאנ טנעה יד ןעשיוו
 ןעמ רעדייא ,טנעה יד ןערימשוצנָא ףיוא ליוא ווילָא לעסיבַא טלַאה
 עטשטעווקעגסיוא ןא .סייוו ןוא ךייוו ךיז ייז ןעטלַאה ,בָא ייז טשאוװ
 עלעסיש א ןיא ןעטלאה יז רָאנ ,ןעפראװקעװא טינ ןעמ ףראד ענעמיל
 -בָא רהיא טימ רעישעג ןעשַאװ ן'כָאנ טוג זיא סע לייוו ,עלעקּפַאש ןיא

 .ךייוו ןעטלַאה ךיז ןעלָאז ייז זַא ,טנעה יד ןעשיוואוצ |
 ןעטלַאה וצ ךילצינ רהעז זיא ךיק ןיא -- .לעקניוו א ןיא לעקישַאק

 ,ךעלרעיּפַאּפ ןעפרַאװאוצנירַא ףיוא (טעקסעב-שערט) לעקישַאק 8
 סלַא סָאד טניד רעדניק יד רַאפ ןוא ןייר ךיק יד טלַאה סָאד ,ךעלדנעב
 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןעפרַאװ וצ טינ טינרָאג ןענרעל וצ ךיז עיצקעל ַא

 לעדנעב א וצ טפיטשיילב ַא וצ טדניב --- .ליסנעפ ַא טימ עלעכיב ַא
 רעד ףיוא סע טגנעה ןוא לעכיב רעדָא ,דעּֿפ א וצ וצ סע טעּפעשמ ןוא
 טנהָאמרעד רהיא רעדָא ,סיוא סעּפע ךייא טלהעפ טָא .ךיק ןיא טנַאװ
 טהעג ןעמ רעדייא .טביירשרַאפ ןוא וצ טהעג ,ןעפיוק וצ סעּפע ךיז

 סע טמהענ ןעמ ןוא רעטנורַא לעמעלב סָאד ןעמ טסייר ,ןײרַא סַאג ןיא |
 וצ ריּפַאּפ לעטעלב ַא טנַאה רעד וצ גידנעטש ךיוא טָאה ןעמ .טימ
 ,ןערינָאפעלעט ליוו ןעמ ןעוו ,רעסַארג םוצ רעדרַא םעד ןעכיירשרַאּפ
 .ןײרַא סָאנ ןיא ןעמענוצטימ רעדרָא םעד ךיז רעדָא
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 ַא ןעניפעג גידנעטש ןָאק ןעמ -- .ךעלקירטש ןוא רעיַאּפילעקיױװ
 ירעסַארג טימ ןעמוק סָאװ ,ןערעיּפַאּפלעקיװ ןעטלַאה וצ ואוו ,ץַאלּפ
 מענ ייז טנעל ןעמ .טַאנַאּפש םעד ןוא ןעצימראקש רעדָא ,ךעלטניב
 זיא ךָאנרעד ןוא לעקירטש ן'טימ םורַא סעדעי טלעקיוו ןעמ ןוא ףיונוצ
 מינ ןעמ ףרַאד ךס א ןעבײלקנָא .סע ףרַאד ןעמ ןעוו ,ןענופעג יו ,סָאד
 טייקניניילק א טסָאק ךעלקירטש עניד לָאר א רעבָא ; גנונדרָא בעילוצ
 -קירטש ןעביילקוצנָא ןוא ,לעדנעב ַא ןעכוזוצמורַא טרָאּפשרַאפ ןעמ ןוא
 .סעפַאש יד ןעילַאװרַאפ ןוא טיילק ןופ ךעל

 - ,ןעכַאז עגיצונמוא

 טינ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןערעישעג ןייק ןָא טינ טּפיוק ךילגעמ טייוו יו
 ,עטענ 8 .םירחוס יד ייב ןעביילב (תואיצמ) סנעגרַאב יד ןעלָאז .ןעבָאה
 .ןהעש ןוא םעווקַאב ןענייז ןעדָאלפוש ןוא עפַאש ענעפרָאװעגנָא ןייק טינ

 ץעגרע) ךיק ןיא יסנעשיפע -- .לעקעװצ ןייא ףיוא ךַאז ןייא
 םימ ןעגנאהרַאפ ןייז טינ ןעלָאז ןעכַאז זַא ,טרעדָאפ (ךיוא שרעדנַא
 .ןעמוקוצ ןענָאק דלַאב ייז וצ לָאז ןעמ םוא ,ןעכַאז ערעדנַא

 א ןעגנעה גידנעטש ףרַאד ךיק ַא ןיא --- .(לייפ) קוח רעיּפַאּפ ַא
 יז ,וו ,זַא .א סליב זעג ,ךעלטעצ ןעגנעהוצפיורַא ףיוא (קישטַאה) קוה
 ץקַאט ןוא ןעדָאלּפוש יד ןעצומשרַאפ ,ךיז ןערעגלַאװ וצ ןערַאּפשרַאפ
 יד ןוא רעביא ייז ןעמ טקוק ןעכָאװ רָאּפ עדעי .ןהעג וצ ןעריולרַאפ
 ריי ,סױרַא ןעמ טפראו עטלַא

 ןיא םענ ןוא ןייר זיא ץלא ןעוו --- .ךיק ןופ טייקנייר רעד טפלעה
 םהעג ןײלַא עטסָאבעלַאב יד ןעו ,ןָא טינ וליפא ךיז טהעז ,ךיק
 ןיא רעמיצ:-ףָאלש ןופ סױרַא טמוק יז יו ױזַא .ערדנַאילש ַא יו םורַא
 א טימ דיילק זיוה עטסערּפעג ענייר א ןייז רהיא ףיוא זומ ,הירפ רעד
 טציא ןענייז רעדיילק זיוה יד .ּפָאק רעטמַאקענוצ ַא ןוא ךוטרַאפ ןייר
 ןהעזוצסיוא ןייז םינ דיירסיוא ןייק םענייק ייב ןָאק סע זַא ,גיליב ױזַא
 טריקאילב ,רעלענש רָאג ךיז טשַאוװ דיילק עטזָאלרַאפ טינ ַא .גיצומש
 ,יורפ רעד וצ טיג סָאד ןח רעסָאװ ןוא ,רעגנעל ךיז טלַאה ןוא ּפָא טינ
 .ןעגערפ טינ ןיוש ןעמ ףרַאד

 8 זיוה ןופ סױרַא טינ טפיול -- .טנַאה רעד וצ שומלמ רענהעש
 ןהעש א .ענענָאטעגנָא ןייר ןייק טינ ,עטרימשרַאפ ַא ,עטלעטַאּפוצ
 סָאד ,ךיז ףיוא ןעפראוװאוצפורַא גיטרַאפ ןעגנעה גידנעטש זומ שובלמ
 ןעמעוו ,קלָאפ ןעצנאג ן'ראפ טּפיוהרעביא ןוא ןיילַא ךיז ראפ ןהעש זיא
 -ַאנ ןעמכעלש ַאזַא טכַאמעג ןעבָאה ןעיורפ עגיסעלכַאנ ,עדנעקנעדמוא
 עגיטכיצ יד ,ענייר יד .ןהעזסיוא ןעטזָאלעגבַא ןעגיצומש רעייז טימ ןעמ
 .ייז רעביא ןעדייל ןעזומ

 ןעמ סָאװ ,ךוטרַאפ םעד ץוח ַא -- .ךוטרַאפ רענעקיטסַאלעמוג ַא
 םענהעש א ןעטלַאה וצ לעקעווצ ַא ףיוא טוג זיא דיילק ן'פיוא טגָארט
 -עג ןעשַאװ ףרָאד ןעמ ןעוו ,ןַאט ּפַאכ ַא םהיא ןוא םענעקיטסַאלעמוג
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 עטשרעטנוא יד טצישַאב ןעמ .,טײברַא עסַאנ ןָאט ױזַא רעדָא ,רעיש
 ,ךס ַא רהעז םישובלמ

 יד זומ ךיק ןיא טייברא רעד ייב -- .רעטלַאהיּפָאט ןוא ךוטדנַאה
 לעמרַאג טייז ןייא ייב .סעטַאמש ןיא ךיז ןעשיוו טינ עטסָאבעלַאב ענייר
 רעטייווצ רעד ייב ןוא ,ךוטדנַאה ןעטסערּפעג םענייר ַא וצ ןעמ טעיליּפש
 ,לעדנעב גנַאל א ףיוא רעטלַאה ּפָאט ַא

 םורַא ןוא ןעוויוא םורַא סיוא טיירּפש -- .ןעפלעה ןעגנוטייצ עטלַא
 רהיא טעוװ הימ ךס ַא ןוא ,טײברַא רהיא ןעוו ,ןעגנוטייצ עטלַא קניס
 .ןעמַארפיוא םייב ןערָאּפשנייא ךיז

 ןוא ןעסנירג ןעלהעש םייב -- ,כָאטײשאװ ןוא שיט םעד ןעקעדַאב
 יד רעדָא ,שיט םעד ןערימשראפ ןעמ ףרַאד םוראוו ןעכאז ערעדנַא
 ץלַא ןעמ טמהענראפ ךָאנרעד .ןעגנוטייצ ףיוא טיירּפש ? סבָאטישַאוו
 .ןעגינייר וצ ָאמינ זיא ץומש ןייק ןוא לָאמַא ףיוא

 ןָא דלַאב טסיג ןעסָאגרַאפ טרעוו סטעפ ןעוו -- .פטעפ ףיוא רעסַאװ
 טימ ּפָארַא ןַאד סע טבָאש ןעמ .סע טרעווילגרַאפ סָאד .רעסַאװ טלַאק
 .ןעגינייר םוצ גינעוו טכיילב סע ןוא רעסעמ א

 מכייל זיא עילימַאפ רעניילק א ןיא --- .ןעצימרַאקש ןיא שזדעברַאג
 ןופ להַאּפבָא) שזדעברַאג לעציּפ סעדעי ןעגעלוצניירַא ןערהיפוצסיוא
 ןעמ .ןיירא זיוה ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעצימראקש ענעריּפַאּפ יד ןיא (ןעסע
 ,ענייר ַא טביילב ןַאק יד ןוא ןַאק שזדעגרַאג רעד ןיא ױזַא טא ייז טנעל
 ןוא סא טשאוו .ןעסיורד ןופ ןיירַא ךָאנרעד ייז טמהענ ןעמ ןעוו
 ,סיוא נידנעטש טנעקירט

 ןהעטש ָאי ןיוש זומ ןַאק שזדעברַאג יד ןעוו -- .ןַאק שזדעברַאג יד
 ַא ןייז שטָאכ יז לָאז ,ןיירַא ןעגיוא יד ןיא ךייַא ןעכירק ןוא ךיק ןיא
 ןאד ןוא טכַאנ רעביא סיוא יז טנעקירט ,ּפָא טוג יז טשַאו .ענהעש
 טעלפ עסייוו (לָאמ ייווצ) "סטוָאק , ייוצ א טימ רעכיא יז מםרימש
 .טימ רעביא יז טהענ ,טנעקירטעגסיוא טונ ןיוש זיא יז ןעוו ןוא ,טנייּפ
 .ןעטלַאה ןייר טכייל יז ןָאק ןעמ .ברַאפ עילַאמַא רעסייוו

 זיולב ךַאלגנַאהרָאפ ענייר רעכָא עכַאפנייא -- .ךַאלננַאהרַאפ ענייר
 .ךיק א וצ גנורהיצ וצ ךיוא ןעביג ,טינ רעטייוו ןוא רעטסנעפ יד ףיוא
 ןוא ןערעיט ,סמאסנערט ,סבָאטשאוו יד ףיוא סעקראילש ןוא סעקראילפ
 ,טייצ רהיא םעדנעװשרַאפ יורפ יד יוװ ,תודע עמוטש ןענייז רעמסנעפ
 טגָארט עדייב ףיוא ; גנוטייצ ַא רעדָא ,ךוב ַא ןיא ןעקוקוצניירַא טָאטשנַא
 .טינ טייצ ןייק ןיוש

 ףיוא סעטַאמש ןוא רעכוטנאה עגיטמיוק -- .רעכוטנאה עגיטיוק
 רעמענ ַא ןוא ךיק רענייר א ןח ןייק וצ טינ ןעבינ לעקעווצ ןעדעי
 רעכיטנַאה עטצינעג יד ןעזומ ןעשאוו רעישעג ן'כָאנ .עטסַאבעלַאב
 ןערעוו טגעלעגקעװַא ןוא ןעסיורד ןיא ןערעוו טנעקירטעגסיוא דלַאב
 עטסערּפעג ענייר ייווצ ןעמהענסױרַא ןעמ זומ דלַאבכ .שעוו גיטיוק ןיא
 ליז ןוא רעישעג ן'רַאפ םענייא ןוא טנעה יד רַאּפ םענייא --- רעכיטנַאה
 .ךעלעקעווצ עטלעטשעגבָא סנעדייב ערעייז ףיוא-ןעננעהפיוא
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 וא ךיק יד ןיא ץיּפש ןייא ןייַא טניוב --- .לעכעל טפיילשעגסיוא
 רַאפ יו ,םורַא סע טפיילש ןוא לעכעל 8 סיוא טדיינש ,רעכיטנַאה טנַאה
 ם'נופ טייוו טינ רענייא ,רעכיטנַאה יד טגנעה םעד ףיוא .לעּפענק ַא
 עטלעקינעג רעדָא ,עטלעמענע עטלעטשעגבָא ערעייז ףיוא ןערעדנַא
 ןעגנעה וצ ןערָאּפשרַאפ ןעלעוו ייז ןוא ,ןעוויוא ןעבענ ,ךעלקישטַאה
 ,ךעלטנעה ריט יד ףיוא

 ןפוא םושב ךיז ןענָאק ןעיורפ עשידיא לעיפ --- .ךוטדנַאה רעגנַאל |
 -דנַאה ןעגנַאל ןעטרעּפמולעגמוא ,ןעשימייה םעד ןופ ןענהעװענּפָא טינ
 טָאה יוװ ָאט ,ץַאלּפ ןייר קיטש ַא ןעטימ ןיא ָאד ךָאנ זיא סע ןעוו .ךומ
 ןא ?שעוו עגיטיוק ןיא ןעפרַאװנײרַא ןיוש םהיא ץרַאה סָאד ןעמ
 טימ םורַאד טגנעה ,ךוטדנַאה רעגנַאל תולג רעשידיא רעד יוװ ,רעד טָא
 | ,ךיק יד ט'סואימ'רַאפ ןוא ןעקע עגיצומש ייווצ ענייז

 - ,רעגנעל ןייז טינ לָאמ ןייק רָאט ךוטדנַאה ךיק ַא -- .ךוטדנַאה ךיק
 רעד ךָאנ טנעװַא ןעדעי ץרַאה סָאד העוו טינ טוט ןַאד ,דרַאי ַא יו
 | | .ןעשירפ 8 ףיוא ןעטייבוצרעביא םהיא טײברַא

 עכלעוו ,רעכיטדנַאה עשיקרעט עגנַאל יד ץוח א -- .ךוטדנַאה םינּפ
 ךיוא רעכיטדנַאה םינּפ יד ןעפרַאד ,בייל סָאד ןעשיוו רַאפ רָאנ ןענייז
 .ךאזרוא רעטנַאמרעדנעביױא רעד בילוצ עקַאט ,עצרוק זיולב ןייז

 ךיז זומ עילימַאפ רעד ןיא דעילגטימ רעדעי -- .טנעה יד ןעשיוו
 רַאפ ךוטדנַאה םעד ןיא רָאנ ,ךיק ןיא טנעה יד ןעשיוו וצ ןענהעוועגנייא
 שינעיגיה טינ זיא ךוטדנַאה סעפעג םעד ןָאט ּפַאכ ַא .קעווצ םעד טָא
 'ו .גימכיצ טינ ןוא

 ןַאק ןעקַאז ןעיורפ ןופ סעוועילאכ יד ןופ -- .לעברַא יד ןעצישַאב
 ןוא םורא ןעטייז עדייב טמיוז .סרעצישַאב לעברַא עטונ ןעכַאמ ןעמ
 | | ,קיטסַאלעמונ ןיירַא טעיליצ

 טּפַאכ ,טײברַא רעד טימ שימָאנָאקע טייז -- .ילכ עיינ ַא לָאמ עלַא
 ביוא ,עטשרע יד סיוא טקנעווש רעסעב ,ילכ ץעיינ א לָאמ עלַא טינ
 .ןעשַאװ םוצ רעגינעוו ןייז רעטעּפש טעוו סע ןוא ,ךילגעמ

 רעטלַאק ןיא ןייא טקייוו ,ןעכיורבעג ן'כָאנ --- .ןעכַאז ןעקייוונייא
 טנעקירטמרַאפ טינ ייז טזָאל ,ּפעט יד ,סרעייז יד ,לעפעל םעד רעסַאװ
 | | | | .ןערעוו

 םנעסע יד טָא ןופ רעישעג --- ,ךלימ ןוא רעייא ,גייט טימ ןעכַאז
 יד עמעוװעטרַאװרַאפ סָאד .רעסאוו סייה ןיא ןעקייוונייא טינ ןעמ רָאט
 .ןעשאוואוצסיוא ייז רעווש טרעוו סע ןוא ןעלאירעטַאמ

 עּפָאק סָאד ,רעגָאלש רעייא רעד -- .טפלעה לעמיוב לעפיבַא
 לעסיבַא ןעבָאה עלַא ןעליוו ןעוווא-זאג םעד ןופ ךעלטנעה יד ,לעכלימ
 | ,רעטַאלג ייז ןעהעג ,לעמיוב

 טביילק ןוא טנעישיפע טייז ךילנעמ טייוו יו -- .דלַאב טמַאררַאפ
 טמַאררַאּפ ,קעװַא טלעטש .ןעמַאר םוצ ןוא ןעשַאו םוצ רעישעג ןָא טינ
 .ןעקַאב םייב ןוא ןעכַאק םייב טכיורבעג ןעמ עכלעוו ,ןעכַאז יד טלַאהַאב

 ןיא ךעלעקעב עלא ןייא טקייוו ןעקַאב ץ'כָאנ -- .ןעקַאב ן'כָאנ
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 טמהענ להָאװ רענעלָאמש קיטש ַא טימ ךַאנרעד .רעסאו רעמיראוו
 -םיוא טוג ןעמ ףרַאד רעהירפ .בָארַא טכייל ענענַאמשעגוצ סָאד ךיז
 ענעכעלב .להָאװ יד ןערימשרַאּפ וצ טינ םוא ,עקטַאמש א טיִמ ןעשַאוװ
 ,םַאלּפ ןעבענ רעדָא ,ןעוויוא ןיא ןענעקירטוצסיוא מונ זיא ךאלעקעב

 ,טינ יז ןערעװַאשז |
 טימ ןעוויוא ןעסייה ם'נופ טינ טּפַאכ -- .טנעה יד טינ ךיז טנערב

 לעטרַאג םייב רעטלַאה ּפָאט ץטימ .לעּפָאטרַאק עטקַאבעג יד טנעה יד
 ,םיורא ךילמהעווקעב ייז טמהענ ןוא (עקטָאשער) טהערג יד סױרַא טקור

 שיט םוצ ןעטיירנ
 ןעקוררעביא טכייל ךיז ןָאק שיט רעד ןוא ,ךיק ןיא טסע ןעמ ןעוו

 ןוא עפַאש רעד וצ וצ קור א םהיא ןעמ טיג ךעלדער עטליואעג יד ףיוא
 קירוצ קור ַא ןוא ףרַאד ןעמ סָאװ ,ץלַא סיוא טלעטש ןעמ ,סבָאטשַאװ יד
 ןעמ טרָאּפש קירוצ ןוא ןיהַא ןַאּפש גיצניינ ןוא ףניפ .ץַאלּפ ןייז ףיוא
 .ןירעטייברַא רעד ןופ סיפ עדעימ יד ןייא

 ןעהעג שיט-ךיק ןופ ךעלדער יד ןעוו --- .שיט ןופ ןעמענּפַארַא
 סבָאט-שַאו יד וצ קירוצ םהיא ןעמ טקֹור ,ךעלדער ףיוא יוװ ,עקַאט
 ןא ןָאטּפָא ןעמ ףרַאד ָאד רעבָא .רעישעג הנותח רעצנאג רעד טימ
 ןעורפ עטנענילעטניא עלַא ןעכלעוו וצ ,יסנעשיפע קיטש רעדנַא
 טמוק סע סָאװ ּפָארַא טינ טּפַאכ ןעמ .ןעטייצ עגיטנייה ןעבערטש
 ,סנעטשרע .םעטסיס ַא טימ טײברַא ןעמ רָאנ ,טנַאה רעד וצ רעהירפ
 -וצ עגיטכיר יד ןיא ןעפסע ענעבילבעגרעביא סָאד סיוא ןעמ טגידעל
 טפיל ןעמ ןוא ,ןעטסאקיזייא ןיא ןעהעג סָאװ ,ןערישעג עטקעדעג
 ןעטסַאק ןעטלַאק םעד טנעפע ןעמ .רעדנוזאב ןעסע ןעדעי טימ טינ
 ןוא ,ןעלעטשניירַא לָאמַא ףיוא ץלַא ןיוש ןָאק ןעמ ןעוו ,לָאמ ןייא רָאנ

 ןַאּפש ןעגירעביא ןייק לָאז ןעמ זַא ,ץאט א ףיוא וצ ןעמ טגָארט סָאד
 .ןעכַאמ ןעפראד טינ;

 סָאד .ןיירא לעסיש 8 ןיא רעלעט עלַא םיוא ןעמ טגינייר טציא
 -עקיטסַאלעמוג ַאזַא טימ ,רעסעב ךָאנ רעדָא ,לעפעל א טימ ןעמ טוט
 ףיר טעמכ רעלעמ יד רעביא טזָאל סָאװ ,רעגינייר-רעלעט םענ
 סע יו ױזַא טינ ,ףיונוצ ייז ןעמ טלעטש ,רעלעט יד גידנעגיניירסיוא
 רעייז ךָאנ ןעלעטשוצפיונוצ ייז ךיז םערַאטס ןעמ רָאנ ,סיוא טמוק
 סיוא ייז ןעמ טלעטש ױזַא טָא ןוא .רעדנוזאב זייס ןעדעי ,ךָאנ סיורג
 -ליז סָאד .בָאט-שַאװ ן'פיוא קניס ןעבענ ךעלעקּפוק ערעדנוזאב ןיא
 עלַא רָאנ ,ּפָארַא סנייא ןוא ףיורא סנייא טינ ,קעװַא ןעמ טגעל רעב
 ןיא ןעמ טהעז ןופרעד הלעמ יד .טייז ןייא ןיא ךעלטנעה יד טימ
 -נַא ן'כָאנ םנייא ,ךיילג ץעלעקטַאמש ן'טימ טהעג ןעמ ןעוו ,ןעשַאוו
 ףיורא ּפָאק ןטימ ןערעקרעביא ןוא ןעכוז גידנעפראד טינ ,ןערעד
 רעד טימ ךַאמ עכילטע ןוא טייצ ייברעד טניוועג ןעמ .רעטעּפש
 .ךיז טנעכער ץלַא .טנַאה
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 ןיא ןעפראווניירא דלַאב ןעמ זומ ,ךלימ ןופ ביוא ,גרַאװזַאלג סָאד
 ןיא םיוא ייז ןעמ טלעטש ,טינ ביוא ןוא ,רעסַאװ רעטלַאק לעסיש ַא |

 -עביא סָאד .רעבליז ןעכענ ערעדנַא סָאד ןעבענ סנייא עלעקּפוק א
 ןעהעג ךעלרעצלעז יד ,טיורב סָאד ,רעטוּפ יד :שיט ן'פיוא עגיר
 -טנּפַָא טרעוװו שיט רעד ןוא ץלַאּפ רעייז ףיוא קעוַא עלַא ךילריטַאנ
 רעמיצ סָאד ןוא ,טרָא ןייז ףיוא טקורעגקעװַא קירוצ ןוא טגינייר
 -.םיוא טינ לָאז סע זַא ,טניניירעגסיוא קניס רעד ,טרעקעגוצ טרעוו
 עגינייא יוװ ,םייז ַא ןיא גידנעגיל ץומש םעד טימ ןעשַאוו וצ ןעמוק
 .רישעג ןעשאו תעשב קניס םעד ,רעדייל ,ןעטלאה סעטסָאבעלאב

 רישענ ןעשַאוו
 - לעקישָאק ןעטָארד ַא ,ץַאט א ףיוא ,קניס ןעבענ קעװַא טלעטש

 8 ןעבָאה סָאװ ךעלקישַאק ענינעי יד .ןענירוצּפָא סעפעג םעד רַאֿפ
 סע .טוג רהעז ןענייז רעבליז-שיט סָאד ןעלעטשוצפיוא ףיוא ץַאלּפ
 םייה לעסיש רענייר א ןיא ןָא טסינ .ןעשיוו וצ רעגינעוו טביילב
 -רעישעג ןייר א טימ ןוא ,עדָאס רעדָא ,רעדױּפ ,ףייז טימ רעסַאװ
 -קעוװא ,רעבליז סָאד ןוא רעזעלנ יד סיוא רעהירפ טשַאו עלעקטַאמש
 טינ ,טגיל סע יו ױזַא טָא לעסיש ןופ קעד ן'פיוא סע גידנעגעל

 ןיא םיוא טקנייוש עדייב יד טָא .ןעשַאו ן'כָאנ סע גידנעּפרַאװאוצ
 לעקישַָאק ןיא ןענירּפָא טלעטש ןוא רעסַאװ רעמירַאװ רעמע ןא
 סָאד זַא ,טנַארק ןופ ןעניר רעסַאוװקנייװש סָאד לָאז ,ךילגעמ ביוא
 עלעקּפק סעדעי ןָא טמענ טציא .שירפ ןייז גידנעטש לָאז רעסַאװ
 ןוא ּפָא ייז טשַאװ ןוא (םיורג) זייס ןערעדנוזאב ןעדעי ןופ רעלעט
 גידנעטלַאה ךיוא ,ןענירּפָא קעװַא ייז טלעטש ןוא סיוא ייז טקנייווש
 ,סָאד ויא ןופרעד החלעמ יד .ןעמַאזוצ זייס ןייא ןופ עלעקּפוק ןעדעי
 ןיא ןעמאוצ זייס ןייא ןופ רעלעט יד ןָא ךָאנרעד טמענ ןעמ סָאװ
 גידנעפרַאד טינ ,ןיירא עפַאש ןיא ןיירא ױזַא עקַאט ייז טלעטש ןעמ
 .ןעריטרָאסוצפױא ייז םַארַארַאט ןעצנאג ַא ןעכַאמנָא

 טקנייוושעג טרעוו רעישעג סָאד ןעוו -- .(פעפעג) רעישעג ןעשיוו
 -ָאק ןיא ןענירּפָא טלעטשעגקעװַא טרעוו ןוא רעסַאװ רעמירַאװ ןיא
 -ליז סָאד ןוא רעזעלג רָאנ .ןעשיוו טינ ןיוש סָאד ןעמ ףרַאד ,לעקיש
 -דנַאה רענעטנעווייל א םוג זיא רעזעלג וצ .ןעשיוו ןעמ ףרַאד רעב
 ,רעשירפ א ןייז גידנעטש זומ רעכלעוו ,ךוט

 -ַאפ עסיורג ןייק טינ ןיא -- .גָאט ַא לָאמ ןייא רעישעג ןעשַאװ
 -לָאמ ןעדעי ךָאנ רעישעג ןעשַאו וצ טינ םַאזטַאר רהעז זיא םעילימ
 -עגוצ רענייר רעסיורג 8 ןיא ףיונוצ לעטש 8 ןעבעג סָאד רָאנ ,טייצ
 -םעווקאב םא סיוא טמוק סע ןעוו ןעשַאװ טשרע ןוא ,ןַאק רעטקעד
 ןיא רעדָא ,טמאר ןעמ ןעוו ,הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיױא :ןעטס
 טכארטעגסיוא טינרָאג זיא ןַאלּפ רעד טָא .רעּפַאס ץכָאנ טענװָא
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 ןעסייוו עכלעוו ,ןעיורפ טנעשיפע רַאג ןופ רָאנ ,םעציצלזמ'מילש ןופ
 ערעיימ יד וצ טמענ ןעשאו רעישעג רעדעי זַא ,גנורהאפרעד ןופ
 א ןענעיילוצרעביא ףיוא ןערעוו טכיורבעג רעסעב ןָאק עכלעוו ,העש
 ןעקוקרעביא ןיא רעדָא ,ךוב:קעטָאילביב םעד ןיא ךעלטעלב ןהעצ
 רָאּפ ַא ןענעיילרעביא ןיא רעדָא ,טַאנָאמ ןעגיטציא ןופ לַאנרושז םעד
 -כװלּפ ןוא ייז טימ ןעציז ןיא ױזַא רעדָא ,רעדניק יד רַאפ ךעל'השעמ
 -ניק יד טדניב סָאװ ,טייק רענעדלָאנ רעד טָא ןופ רעמעדעפ יד ןעט
 םימ ּפָא ךיז טיג יז ןעוו ,סעמאמ רעד וצ גנע ױזַא וצ רעצרעה ס'רעד
 .תוישעמ ייז ןעלהעצרעד ןיא רעדָא יירעליּפש רעמענעגנַא ןיא ייז

 רעדָא ,ךיז ןעשַאו -- .לערעגניפ ענעטנעמיר סָאד ּפָארַא טמענ = -
 רעטכעלש א זיא טנַאה רעד ףיוא לערעגניפ ן'טימ ,סעפעג ןעשאו
 .ץנאלג םעד ןָא טרעוו ןיימש רעד .ןַאלּפ

 טלעטש -- ,לָאמ עלַא ראפ לָאמ ןייא לעקעוװשט ַא ּפָא- טלעטש
 -טסיר םעד ןוא לעגניר סָאד ןעגנעהוצפיוא ואוו ,ץאלּפ םיוועג ַא ּפָא
 יד טצענ רהיא ןעוו ןליפַא ,ץַאלּפ םעד וצ רָאנ טהעג ןוא ,שטַאװ
 םעד ןעבָאה טינ לָאמנייק טעוװו רחיא ןוא ,שרעדנא ץעגרע טנעה
 .ןעכאז יד טָא ןָאטעגניהַא טָאה רהיא ואוו ,ןעסעגרַאפ וצ שפנ תמגע

 ןעשאו ןעמ ףרַאד ןעכַאז יד טָא --- .םילכ ענרעזעלג עטברַאקעג =|
  רעסַאװ סָאד ןעוו ,רעלעמ יד ןוא רעישעג סָאד טשַאװ ןעמ רעדייא
 ןעברַאק יד רעביא ןעמ טהענ לעטשרעב א טימ .רָאלק ךָאנ זיא
 .םרַאפ רעצנַאג א ףיוא דרע ןעביײלקוצנָא טרָאד ךיז טרָאּפשראפ

 (עדַארעװַאקפ) ןאפ-יירפ עמעפ יד ןוא פעט עטעפ -- .ּפעט עטעפ
 עצנַאג סָאד לייוו ,רעסַאוװרעישעג ןיא ןעגעלוצניירא םוג טינ זיא
 ַא ףיוא ייז טמירָאװרעד רעהירפ .גיצומש ןוא טםעפ טרעוו רעסַאוװ
 סיוא טשיוװ ךָאנרעד ןוא ,ןעוויוא ןעמירַאו ןיא רעדָא ,םאלפ םעניילק
 ושיט ךעלקיטש .ריּפַאּפ לעקיטש ךייו א טימ סטעפ עצנַאג סָאד
 ,טנאה רעד וצ גימראפ ןייז עטסָאבעלאב רעדעי ייב ןעּפרַאד ריּפַאּפ
 םענייש קיטש ַא ןופ ענעשעק א ןיא רעדָא ,עלעברָאט ַא ןיא ץיגרע

 ,טונ ןעשיווסיוא םעד טָא ךָאנ .לעקניוו א ןיא ןעגָאלשעגוצ ןָאטערק
 ןעמ יא ,ןייר זיא רעסַאװ סָאד יא .ןעשַאו ּפעט יד ןיוש ןעמ ןָאק

 לעסיש-רעישעג עטעפ א ךָאנרעד ןעשאוו וצ טייברַא יד טינ טָאה
 .קניס ןעטעפ ַא ןוא

 ױזא טינ ןערעוואשז פעט ענרעזייא -- .ּפעט ענרעזייא ןעטיחרַאפ
 ןעמ ןוא סטעפ טימ דייחרעיינ רעביא ייז טרימש ןעמ ןעוו ,קראטש
 .ןעוויוא ןעסייה ןיא ןעקַאב ייז טלעטש

 רָאט ּפעט יד טָא -- ,(עטרילאמא) פעט ענעטעגע טטנערבענוצ
 ייז טקייוו .ּפָא ךיז ןעּפישט ייז לייוו ,רעסעמ א טימ ןעצַארק טינ ןעמ
 ןוא רעסַאװ טימ ןָא ייז טסיג רעדָא ,טכַאנרעביא עדָאס טימ ןייא
 ןץ'פיוא רעדָא ,לערעייפ ןיילק א ףיוא העש עכילטע ייז טלַאה ןוא עדָאס
 פא טשַאװ .ּפָא טהעטש עטנערבראפ סָאד .ןעוויוא ןעמירַאו קע
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 םָארַא ענירעביא סָאד ץלַא ךיז טמענ ךָאנרעד ןוא עלעקטַאמש ַא טימ
 | ,להָאװ ענעלָאטש קיטש ַא טימ

 -יוק וצ ךיז ןעּפַאװק ןעיורפ ליפ -- .רעישעג עטלעמענע טעגיליב
 ,טלעג ןעפרָאװעגסױרא זיא סָאד .ּפעמ עטלעמענע ןיא תואיצמ ןעפ
 ףרַאד ןעמ .האיצמ עפאנק ַא זיא סָאד זַא ,ךילריטַאנ טסייה סָאד ןוא
 ,ןעכַאז בוטש ןיא ןעבָאה רעדייא םינ רָאנ רעסעב ללכ ַא ןעכַאמ ךיז
 טלעקיװטנע טרעװ קַאמשעג רעטוג א .ןעניוא יד ןעכעטש סָאװ
 ןהעש ןייז םע לָאז טפיוק רהיא ןעוו רעבָא ,ןעטלעז טפיוק .םַאזגנַאל
 טינ ךיז ןיא טלַאה סע ,ּפָא טינ טגנירּפש סע .טרָאס ןעטסעב ןופ ןוא
 .ףוס םוצ רעגיליב סיוא טמוק סע .ןעבָארקימ ראפ ןעטסענ ןייק

 ןעצארק טינ ןעמ רָאט פעט ענעטענע -- .ּפעט יד ןעצארק טינ
 ,וצרעד םוג זיא ןיּפסוָאלק א .ךאז עפראש ןייק טימ

 ּפָאט םענעטעגע ןעסייה א ןיא -- ,ּפָאט רענעטעגע רעסייה רעד
 .ןעגנורּפשוצ טרעוו רע .רעסַאװ טלַאק ןייק ןעסינניירא טינ ןעמ רָאט
 | / .רעסַאװ סייה ןָא טסיג רעדָא סיוא טלהיק

 ןיוש ןענייז רימ להָאװבָא ,טעגע אי ןיוש ביוא -- .ּפעט ענעטעגע
 ןענייז עגיליב יד .עטסעב יד ןייז ייז ןעלָאז ָאט ,םונימולַא טימ ךייר
 לעמענע רעד ןוא ןעזייא רעד ךיז טניוב .ןעזייא םעניד ןופ טכַאמעג
 ןַילא לעמענע רעד טננירּפש הרוחפ רעגיליב ףיוא .ּפָא טננירּפש
 | .טרָאס רעניליב ַא זיא ןיילַא רע לייוו ,ּפָא ךיוא

 ןעמ סָאװ ,עגינעי יד ,ּפעט ענעטעגע יד -- .טענע עטּפישטעגּפָא
 -ץלַא טימ טינ ּפעט ,עטריקארבעגסיוא טסייה סָאד ,?סדנַאקעפ , טּפור
 ,רעיימ וצ ץלא ייז ןענייז ,גיליב יו .האיצמ עטכעלש ַא ןענייז ,ןעמ
 רהעז .ץומש ןוא ןעבָארקימ ךיז ןעביילק ךעלעטלעּפש יד ןיא לייוו
 םינ רָאנ ןָאק ןעמ ןוא ןעסע ןיא ןיירא עטּפישטעגּפָא סָאד טלַאפ טּפָא
 .ןערהיפ ןָאק סָאד סָאװ וצ ןעסיוו

 רעטנערבעגוצ קראטש םינ ַא -- .ּפעט םונימולַא עטנערבעגוצ
 לָאװ ענעלָאמש קיטש ַא טימ םיוא לענש ךיז טגינייר ּפָאט םונימולַא
 טוג ץלא ןעמ ףרַאד רעהירפ .ףייז ע'רשכ יד רעדָא ,וצרעד ףייז יד ןוא
 טצומשעגנייא טינ לָאז לָאו יד זַא ,עלעקטַאמש ַא טימ ןעשַאווסיוא
 -ּפֶא ףרַאד ןעמ ןעוו .ןערעוו טצונעגּפָא דלאב טינ עקַאט ןוא ןערעוו
 .ןיּפסוָאלק ַא טימ רָאנ רעסעמ ןייק טימ טינ סע טוט ,ןעצַארק

 -ולַא ןַא זיא טּפָא רהעז -- .ּפעט םונימולַא עטנערבעגוצ קרַאטש
 ןעשאוו עטנַאמרעד-ןעביוא סָאד טָא זַא ,טנערבעגוצ ױזַא ּפָאט םונימ
 -וצ ,םאלּפ ןעקרַאמש א רעביא ּפָאמ םענעקורט םעד טלַאה .טינ טפלעה
 םונימולא) ןעדניצנָא טינ ךיז לָאז רע זא ,עלייוו עדעי םהיא גידנעּפַאכ
 סָאד ןוא ,ןעגנירּפשוצּפָא ןָא ליוק יד טביוה םורַא עלייוו ַא ןיא .(טנערב
 ןופ ּפָארַא ןיוש טמוק ,טרָאפ ךָאנ טביילב סָאװ ,סטנערברַאפ לעפיב
 | ,לָאװ ענעלָאטש

 גיצומש ןענייז ךעלעקעב ערעדנַא עלַא -- .ךעלעקעב םונימולא
 רעבָא ,רערעיימ לעסיבַא ןענייז ךעלעקעב םונימולַא .ךילסעה ןוא
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 -צעט-םונימולַא יד ןענייז ךעלעקעב עטסעב יד .רהעווענ גיבייא ןא
 טינ סָאד .ןעטָאנ רעדָא ךעלטינ םוש ןהָא ןוא ךעלטנעה ןהָא ,ךעל
 ,טקנַאלב סָאד ןוא טכייל ּפָא גינייר ַא ךיז

 ןייר ןעטלַאה וצ טכייל זיא םונימולַא --- .,םונימולַא עטזַאלראפ
 -צראווש יד זַא ,טינ טזָאלרעד ןעמ ןעוו ,רעבליז יו ,דנעקנַאלב ןוא
 ןעכַאק ןעטייווצ א ייב ןערעוו טנערבעגנייא לָאז ןעכָאק ןייא ןופ טייק
 מכייל נידנעטש ךיז טמענ טייקצראוש עטשרע יד .,ןעקַאב רעדָא
 .ףייז ע'רשכ יד רעדָא ,אלירב ןוא לָאװ ענעלָאטש טימ ּפָארַא

 ןופ ץראוש טרעוו לַאמעמ רעד טָא -- .ץראווש טרעוװ םונימולַא
 רעייא םהיא ןיא טכָאק ןעמ ןעוו רעדָא ,אינָאמַא ,רעדױּפ-ףייז ,עדָאס
 .טייצ עגנַאל ַא רעסַאװ ןעכָאק םהיא ןיא טזָאל ןעמ ןעוו ןוא

 / טרעוו לַאטעמ רעטצראוושראפ רעד םָא -- .,ןייר טרעוו םונימולַא
 ,גיסע יװ ,טייקרעיז םיױא םהיא ןיא טכָאק ןעמ ןעוו ,ןייר קירוצ
 .ןעכאז ערעיוז ערעדנַא ןוא בראבור ,(308 לעטעלב) דיפע גילעזקא

 םונימולַא ןופ טייקצראווש יד ןעוו --- ,ךילרהעפעג טינ םונימולַא
 ןעמ .ךילרהעפעג טינ יז זיא ,עדָאס רעדָא ,ףייז ןופ ןעמוקעג טינ זיא
 סָאד ןוא ןעטייקרעיוז ערעדנא ןוא לעּפע רהיא ןיא ןעכָאקסוא ןַאק
 .םוג ךיוא זיא ןעסע סָאד ןוא ,ןייר קירוצ טרעוו

 ןעטעטירָאטױא עסיורג ךס א --- ,םונימולַא ןענעג גנודליבנייא ןַא
 זַא ,טדערעגנייא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ סָאװ ,ןופרעד סיוא ךיז ןעכַאל
 עסיוועג לייו ראפרעד ,לַאטעמ רעטנוזעג ןייק טינ זיא םונימולַא
 רע זַא ,טסייה סָאד .םהיא ףיוא גנוקריוו עשימעכ א ןעבָאה סנעסע
 -עדנערַאפ עשימעכ יד טָא .דנעקנַאלב קירוצ רעדָא לעקנוט טרעוו
 ןיא ראגָאז געמ ןעמ ןוא .ןעסע ןץפיוא טינ גנוקריוו ןייק טָאה גנור
 .טכאנרעביא ןעסע ןעטלַאה םונימולַא

 לָאז סע זַא ,ןעקורט ןייז זומ ךעלב -- .ןעקורט ךעלבכ ןעטלַאה
 םייקטעפ טימ ןערימשוצרעביא טוג סָאד זיא טייהרעיינ .ןערעיודעג
 סָאד ןוא סיוא טשאוו .ןעוויוא ןעסייה א ןיא ןעלעטשניירא סע ןוא
 ןערעװַאשז לענש ױזַא טינ טעוו

 זיא ןענעקירטסיוא ןוא ןעשַאװ ץ'כָאנ --- .ןעקורט ךעלב ןעטלַאה
 רעדָא ןעוויוא ץפיוא ןענעקירט ןעגעלוצקעווא ןעכַאז ענעכעלב טוג
 .ןעּפעװסױא לָאז טענ יד ןופ טײקסַאנ יד זַא ,רָאטעידער םיטס ץפיוא

 ויא ןעסע ןעכלעוו ןיא ,ךעלב -- .ןעצארק טינ ןעמ רַאט ךעלב
 סָאד לייוו ,ןעצארק טינ ןעמ רָאט ,טנערבעגוצ רעדָא טנעקירטעגוצ
 -ץדָאס רעכַאװש ןיא ןייא טקייו .טצארקעגּפָארַא טרעוו עסייוו
 טבייר לָאמנייק | .סיוא טנעקירט ןוא סיוא ךָאנרעד טשאוו ,רעסַאוװ
 לָֿאװ ענעלָאמש טימ טינ

 .לָאװ ענעלָאטש

 ןערעייש ןוא לָאװ ענעלַאמש קיטש א ןעּפַאכ ןעיורפ עגיניא (
 סָאד .ּפָאמ םענענַאמשעגוצ זייּפש טימ ןעגיצומש םעד רהיא טימ
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 טימ ןעמ ףראד רעהירפ .טצומשראפ םרעוו יז ןוא לָאװ יד טביירוצ
 .לָאוו יד ןערָאּפשנייא ןוא ּפָאט םעד ןעשַאװסױא םוג עלעקטַאמש ַא

 ענעלָאטש קיטש סָאד טקנייוש רעישעג סָאד ןעשַאװ ץכַאנ (2
 םָאד טגנעה ןוא ,ןייר ןיוש טהעג רעסַאװ סָאד זיב ,םיוא םוג לָאװ
 ,קאוושט רעטבראפעגּפָא רעדָא םענעשעמ ,םענלעקינ ַא ףיוא ףיוא
 .גנַאל ױזַא לָאמ יירד טרעיודעג סע .ןערעװַאשז טינ לָאז סָאד זַא

 ןעמ ןַאק .לָאװ ענעלַאמש קימש םיורג א טימ רָאנ טייברַא (2
 .רעלענש ןוא רעפעב טהעג םייברא יד ןוא טפארק רהעמ ןעגעלוצ

 .םייברַא רעד וצ םוג זיא (00) "ַא לבָאד , לָאװ ענעלָאטש יד 4
 ןעלקיוונייא יז ןעמ זומ ,לָאװ רעבַארג םימ םייברא ןעמ ןעוו רעבָא
 .רעגניפ יד ןעכעטשרַאפ םינ לָאז ןעמ זא ,עלעקמאמש ןיד ַא ןיא
 ןעמ טביירט ץיומש ן'טימ לייוו ,ךילרהעפעג רהעז סָאד זיא לָאמא
 .ןיירא שיילפ ןיא זעבָארקימ ןיירא

 .ךעלעקטַאמש עטפיוקעג

 טוג רהעז ןענייז ךעלעקטַאמש-רעישעג עטפיוקעג גיטרַאפ יד (4
 -יוקראפ עטסַארּפ א יװ רענהעש סיוא ןעהעז ייז .ןעכיורבעג םוצ

 .ןעציּפש ּפָארַא ךילנהעוועג ןעגנעה סע עכלעוו ןופ ,עקטַאמש עטגיט |
 .ןערהַאי ףיוא סָאד ןעמ טָאה ,ןעצוט בלַאה א לָאמניײא ףיוא טפיוק ןעמ

 -םאמש עטפיוקעג סָאד ןעמ טקייוו ןעשַאוװ-רעישעג ן'כָאנ (2
 ןעמ ןוא (415 לעטעלב) רעסַאװזאינָאמַא לעסיב א ןיא ןייא עלעק
 .ןעסיורד ןיא סע טגנעה ןעמ ןוא םיוא םע טקנייווש ,סיוא סע טבייר
 ןעמלַא םעד ןוא ןעשירפ ַא ןעמ טמענ ןעגרָאמ ףיוא .ןענעקירט
 / .שעװ ןיא ןעמ טשאװ

 ןעשאװ רעישעג םעד רַאפ עלעקטאמש רעדנוזאב ַא טלַאה (3
 געמ קניס רעד .ץַאלּפ רעדנַא ןַא רעדָא שיט םעד ןעשיוװּפָא רַאפ ןוא
 טשאוו ןעכיורבעג ץכַאנ .עלעקמאמש ערעדנוזאב ןייז ןעבָאה .ךיוא
 ןוא םיוא ייז טקנייווש ןעמ ,רעסַאוװ:ַאינָאמַא ןיא םיוא עלַא ייז ןעמ
 ןעלעוו ,עשירפ טמענ גָאט ןעדעי .ןעסיורד ןיא םיורא ייז טגנעה ןעמ
 ,סייוו ןעטלאה עלַא ךיז יז

 .לעטשרעב קניס סָאד

 ,קניס ַא ןיא ןהעמש טפָא טהעז ןעמ סָאװ ,לעטשרעב סָאד טָא
 -ַאלָאק יד ךילנהעוועג ןענייז רָאה יד ןעשיווצ .ץומש קיטש ַא זיא
 הרצ קיטש א ךיוא זיא עלעקטעּפָאל-קניס סָאד .ןעכָארקימ ןופ סעינ
 טּפַאכ קניס ןיא רעײז-םונימולַא רעגיכיקעיירד א .טייק'סואימ ַא ןוא
 רעד ןוא ,ןיירא קניס ןיא טפרַאװ ןעמ סָאװ ,ןעצומש עלַא רעטנוא
 טפָא רעייז םעד טָא טגידייל ןעמ .ןייר ןהעזסיוא גידנעטש ןָאק קניס
 .ןהעגרעביא טינ סע ףרַאד ,םיוא

 .שזדאברַאג קניס רעד
 טינ םפראוו לעקישָאק םונימולא םעד ןופ שזדאבראג םעד טָא
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 יד טעוו ,געב םענערעיּפַאּפ א ןָא טליפ רָאנ ,ןַאק שזדאבראנ ןיא ךיילג
 .ןייר ןעביילב גידנעטש ןאק

 וצ עכט א עבָאה ןעיורפ עגינייא --- ,קניס ןיא עװַאק ןוא עעט
 סָאד סָאװ ץוחַא .ןיירא קניס ןיא עווַאק ןוא ךעלטעלב-עעט ןעפרַאװ
 ךָאנרעד סָאד טייברַא יד ןעבָאה ייז ןוא קניס םעד דלאב טרימשראפ
 -רעסַאו רעד ןיא תורצ ןָא טפָא רהעז ךָאנ ייז ןעכַאמ ,ןערַאשּפױנוצ
 טסיג רעייז ַא ןיא .סורא טינ םענייק ןופרעד טמוק הבוט ןייק .רהער
 -ראנ םעד ןיא רעדָא ,ןײרַא רעייפ ןיא טפרַאװ ןעמ ןוא בָא סָאד ןעמ
 ןאק רעדָא ,לעקישַאק שזדעב

 -ןצכרוד טפָא םונ זיא קנימ ןופ םּפייּפ יד --- (ןערהער) טּפייּפ יד
 סָאד .עדָשס רעדָא וי ,סארעּפָאק ןוא רעסַאװ רעסייה טימ ןעקנעווש
 "ומש ןיא .ןיײלַא ךיז רַאפ רָאנ ,דרָאלדנעל ן'ראפ רָאנ םינ ,הבוט ַא זיא
 ,טייהקנַארק ןעטלאהַאב לָאמַא טניל סּפייּפ עגיצ

 .(סעילַאב עטרעיומעגנייא) סבָאטשַאװ

 -ָארקימ יד רעבָא ,סדרָאלדנעל םעד עקַאט זיא בָאטשַאו רעד
 ןוא ןעסיורד ןיא ןייר ןעטלַאה ןעמ זומ םהיא .ערעייא ןייז ןענָאק ןעב
 .טנעקורטעגסיוא טוג ןוא ,ּפָאט א טעמכ טלַאה ןעמ יו ,גינעווניא

 םורַא ןוא םורַא ןעשַאו טפָא ךיוא ןעמ זומ ָאד -- .קניס ןץ'רעטנוא
 ביל ןעבָאה ןעבָארקימ .אינָאמַא רעדָא עדָאס ןוא רעסאוו עסייח טימ
 ייז טנָארטראפ לעטניו עטסדנימ סָאד ןוא רעצעלּפ עסַאנ ,עלעקנומ
 .טסעג עטשניוועג ןייק טינ רָאג ןענייז ייז ואוו ,טרָאד ביומש ן'טימ
 ףייז ,רעדױּפ ָאמַא ,ןיסָארעק ,עדָאס טימ --- .קניס ןיא טייקנייר =

 טינ לָאז רע זַא ,קניס םעד ןעשאווסיוא טוג גידנעטש ןעמ זומ רעדױּפ
 ןוא ןעבָארקימ עזייב ךיז ןעלקיוומנע ץומש םעד ןופ .גישטילג ןייז
 םוצ ,ךייא וצ :לארעביא ןעגָארטראפ ייז ןערעוו ןענעקירטסיוא ן'כָאנ
 רעדייא ,טייהקנארק ןעטיהראפ וצ רעסעב זיא סע ? טינ ואוו ןוא ,דניק
 .ןערירוק יז ךָאנרעד

 ןאראפ ךָאנ ןענייז סע ואוו ,רעצעלּפ יד ןיא --- .סקניס ענרעזייא
 ,עדָאס רעסייה טימ ןעשאווסיוא טונ ייז ןעמ ףראד ,סקניס ענרעזייא
 ןיסָארעק ןיא טקנומעגנייא עקטַאמש א טימ ןוא ,ןעקורט ןעשיווסיוא
 ןעגעג עקַאט ןוא ןעבָארקימ ןעגעג טוג זיא סָאד .ןערימשרעביא םוג ייז
 .ךיוא רעווַאשז

 יו ,גנַאל ױזַא םייוו ךיז טלַאה קניס רעסייוו א --- .קניפ רעסייוו ||
 םעד ּפָארַא ןעמענ םדיסע עפרַאש .פארא םינ םהיא ןופ זיא זעלג רעד
 טימ ןעשאווסיוא דלאב גידנעטש םוראד ףראד ןעמ .(גנוריזַאלג) זעלג
 ןעסָאגעגניירא ןערעוו ןעכאז עכלעזא ןעוו ,רעסאוו ןעטלַאק

 .טנעה יד וצ ענעמיל -

 -עגסיוא לעקיטש ן'טימ טנעה יד ןָא טבייר ןעשאוו רישעג ץ'כַאנ
 .ךייוו ןוא ןייר טנעה יד טלַאה סָאד .ץכעלָאש ענעמיל עטשטעווק
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 ןעוויוא םורַא
 קרַאטש טינ לָאמ עטשרע סָאד ןעמ רָאט ןעוויוא ןעליוק םעיינ 8

 םעד טזָאל ןוא רעייפ ןיילק ַא טכַאמ .ןעצַאלּפ טכייל ןַאק רע .ןעהילנוצ
 .ןעקַאב רעסעב רעטעּפש רע טעוװ ,גָאט ןעצנַאנ א ןעפָא ןעוויוא-קַאב

 זיא ,ןעליוק טימ ךָאנ טצייה ןעמ ואוו ,טרָאד -- .ןעליוק ןעטישנָא
 ןעמ ןָאק ,(סגעב) ןעציטראקש ענעריּפאּפ ןיא ןעליוק ןעטלאה וצ טוג
 גידנעקעוופיוא טפָא ןוא ,שער ןייק גידנעכאמ טינ ,ןעוויוא םעד ןעליפנַא
 | .דניק סָאד

 ןעוויוא םעד ןעצוּפ ךיז טמענ ןעמ רעדייא --- .ןעוויוא םעד ןעצוּפ
 טייקצראווש יד טהעטש ,ןילעזעוו טימ טנעה יד ןערימשוצנָא טוג זיא
 טבייר .רעסעב ךָאנ זיא טנעה יד ףיוא סעקשטנעה .ייז וצ וצ םינ
 .ריּפאּפ טימ (גנורילאּפ) שילָאּפ ןעטנעקירטראפ םעד

 ןעשימוצסיוא טוג זיא ןעוויוא םעד ןעצוּפ םייב --- .שילאּפ רעטונג
 םהיא ןערימשאב ןוא ןיטנעּפרעט רעדָא ,ניסע טימ שילאּפרדָאטס םעד
 רעטלא ןא טימ רעדָא ,טשרַאב א טימ טצוּפ ןאד .לענַאלּפ א טימ
 .גנוטייצ

 ןעדעי ןעוויוא םעד טשיװ ןעמ ןעוו -- .ןעוויוא םעד ןעצוּפ ןעטלעז
 ,ןיסָארעק לעסיב א טימ טצירּפשאב עטַאמש רענעלָאװ א טימ ּפָא גָאט
 טימ רעביא טבייר .טקנאלב רע .טפָא ןעצוּפ טינ רָאנ ןעמ ףרַאד
 .סנעקורט

 מימ ּפָא רעהירפ ןעוויוא םעד טשיוװ -- .ןעוויוא םעד ןעצופ ן'ראפ
 רעד טהעטש ,שילאּפ ן'טימ םהיא טרימשאב רחיא רעדייא ,ןיסָארעק
 וי .רעגנעל ךיז טלאה ןוא וצ רעסעב שילאּפ

 עטַאמש עטסעב יד זיא ןיטעוולעוו קיטש א -- .עטַאמש ןעוויוא
 רעטניוו ןיא לָאמ רַאּפ ַא .ןעוויוא ןעמרימשעגּפָא םעד ןערילַאּפ וצ ףיוא
 | .סיוא םוג סָאד ןעמ טשאוו

 טימ ןעוויוא-ךעליוק םעד טרימשַאב -- .ןעדניצנָא ן'כָאנ ןערילָאּפ
 ןוא רעסעב ךס א ךיז טרילָאּפ רע .רעטנוא םהיא טדניצ ןוא שילאּפ
 .טמיראוורעד זיא רע ןעוו ,רעלענש

 טינ טקאב ןעוויוא רעד ןעוו -- .ןעוױאיקַאב םעד ןערעסעבפיוא |
 ןיא טקנוטעגנייא טשרַאב א טימ גינעווניא םיוא טרימש טריבורּפ טוג
 .(שֿאוו-טייוו) ךלַאק

 טָאה ןעוויוא רעד ןעוו -- .פקעמעג רעטנוא טנערב סָאװ ,ןעוויוא
 טימ ןעטישנַא קעד יד ןעמ ןַאק ,םקעבעג סָאד ןענערבוצרעטנוא עבט ַא
 רעבַא ,רעסאוו טימ לערעלעט א ןעטלאה לעקניוו א ןיא רעדָא ,ץלַאז
 טפַא רהעז לייוו ,ןעקַאב םייב םיללכ עכילטע ןעסיוו וצ זיא עטסעב סָאד
 -רַאפ ןעווױא-קַאב רעד סָאװ ,דלוש ס'נירעקעב רעד רהעמ סע זיא
 | | ,ךיז טגידלוש

 יד ןעוו ,ןעגירק רָאנ ןעמ ןָאק סָאד --- .ןעוויוא ןיא רעייפ טוג ַא
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 ,גוצ רעטונג א ָאד ןַאד זיא סע .רענייטש יד יו ,רעגירעדינ ןענייז ןעליוק |
 ,ךיוא ןעליוק רעגינעוו קעווא עקַאט ןעהעג סע ןוא

 ןעליוק ןערַאּפש
 סָאד זיא ,טכאנייב יא ,גָאטייב יא ,סענריופ א ןיא ןעליוק ןערָאּפש וצ

 -ץיּפ) ןעליוק עטסנעלק יד ןופ ךאפ ןעקיד א טימ ןעקעדוצוצ טוג רעייפ
 ,ךילנהעוועג טוט ןעמ יוװ ,שַא טימ טינ ,(לאָאק

 סָאד ןעטלאהפיוא רעסעב ןָאק ןעמ -- .סענריופ םעד ןעטלאהפיוא
  רעטנעצ ןיא ךיוה גידנעטש זיא רעייפ סָאד ןעוו ,סענריופ ןיא רעייפ
 טמענ ןוא שֵא סָאד סיוא טלעפיירט טכאנייב .טנעוו יד ייב גירעדינ ןוא
 מיערג יד זא ןוא ןיירא ןענַאק לָאז טפול רהעמ זא ,סיורא ךיילג סע
 -יודעג יז ,ןערעוו טנערבוצ ןוא טציהוצ קרַאמש טינ לָאז (עקטָאשער)
 זיב ,ןעפָא לעריט סָאד טזָאל ןוא ןעליוק עשירפ וצ טיש .רעגנעל טרע
 יד טכאמראפ טציא .ןעליוק יד רעביא םאלפ רעיולב א ךיז טעוואי סע
 .ןעגרָאמ זיב םרעּפמעד

 סענריופ םעד ןופ ןעמיוק םענעכעלב ןיא --- .ןעמיוק ןיא לעריט סָאד
 א ןיירא ןיחַא טקעטש ןעפָאלש ןהעג ן'ראפ .עלעריט א ןאראפ זיא
 סָאד .ןעמוקניירא ןענָאק ןיהא לָאז טפול לעסיבא זא ,קָאװשט ןעסיורג
 טינ טנערב רע יא ,טנערב רע יא .טוג רהעז סענריופ םעד טרילוגער
 םעיינ א ראפ טנעמאדנופ ןעטוג א ןעמ טניפעג הירפ רעד ןיא ןוא ,סיוא
 טיערג יד גידנערעקרעביא טינ ,לעסיירמ א זיולב טיג טציא .רעייפ
 -פיורא טינ רעבא ,ןעלאפסיורא לָאז שא סָאד זא .,,יוזא (עקטָאשער)
 .ןעליוק עשירפ ןָא טיש ןוא ,ןעביוא ןופ ןערעוו ןעביוהעג

 עכלעוו ,סנעוװיױא-קַאב זַאנ יד ןיא --- .ןעוויוא זַאו םעד ןעדניצנָא
 עדייב ןענעפע וצ טוג זיא ,טייז רעד ייב לעכעל א ךרוד ןַא ךיז ןעדניצ
 -עווש ענעדנוצעגנָא סָאד וצ טלעטש ןעמ רעדייא ,לָאמַא ףיוא ךעלריט
 .טרידָאלּפסקע ןוא זאג ןָא ךיז טביילק סע זא ,טפָא טפערט סע .עלעב

 -קַאב זאג םעד ןעכיורב ן'כָאנ -- .ןערעטפולפיוא ןוא ןעלהיקסיוא
 יד ןוא טייקמיראוו יד זא ,ךעלריט יד ןעּפָא ןעזָאל ןעמ ףראד ןעוויוא
 .רע טרעוװַאשז טייקטכייפ רעד ןופ .סיורא ןעלָאז ןעכורעג

 ןוא רָאלק רע זיא גיטכיר טנערכ זאג רעד ןעוו -- .םַאלּפ רעיולב
 ,טייקפייטש רעסיוועג א טימ טפיול ןוא יולב

 ליפוצ סױרַא טניר סע רעדָא זא ,טגייצ זאג רעלעג --- .זַאנ רעלעג
 ןוא טּפָאמשראפ ןענייז ןעוויוא ןופ "ןעגנול, יד רעדָא ,לָאמַא ףיוא זַאג
 יד ןעבענ ךעלכעל יד ןענעז "ןעגנול , יד .ןיירא טינ ןָאק טפול ןייק
 .ךרוד ייז ןעמ טגינייר טָארד א טימ .ךעלטנערק

 גינעווניא ןעוויוא םעד סיוא טשיוװ ןעקַאב ץ'כָאנ --- .ןעקאב ן'כָאנ |
 רע טעוו (ןעטעלק ןעוויוא) ליוא -ןעוויוא רעדא ,ןיסָארעק לעסיבא טימ |

 | .ןערעווַאשז טינ
 לעקינ םעד ּפָא טשיװ ךָאװ א לָאמ ןייא -- .לעקינ םעד ןעשיװּפָא

  .ןערעװַאשז טינ רע טעוו ,ןיסָארעק טימ ןעוויוא ןופ
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 םייב לעקינ םעד ןופ רעװַאשז םעד -- .רעװַאשז םעד ןעמענּפַארא
 24 ףיוא םהיא טקעדַאב ןעמ ןעוו ,ןעמענּפָארַא טּפָא ןעמ ןָאק ןעוויוא
 טבייר ןוא (םייל טקעלסנא) ךלאק טימ טישאב ןאד ,לעמיוב טימ העש

 .קרַאטש
 סרענערב יד גיטיונ רהעז זיא סע -- .ןעוויואיזאג ןופ םרענערב

 רעגיכָאק לעסיש א ןיא ןערַאּפסױא םוג טַאנָאמ א לָאמ ןייא שטָאכ
 יז ,רעװַאשז ןוא ץומש םעד ןעביײרּפָארא טשראב א םימ ןוא רעסאוו
 - זאג םעד ןָא טדניצ ןעמ ןעוו םיוא ךיז ןענעקירט

 .םנעוויוא זַאנ ענלעמענע עסייוו

 ןעטיהוצנייא ךילגעממוא ראג זיא סע זא ,ןעביולג ןעיורפ ענינייא
 טרעוו טקאבראפ .ןערעוו וצ לעג ןוא טקַאבראפ ןופ ןעוויוא ןעסייוו 8
 גידנעטש םהיא טלאה ןעמ ןעוו .םהיא ףיוא טזָאל ןעמ סָאװ ,ץומש רעד
 ןעמ טשיוו ךָאנרעד ןוא ,גניטייוו דעדָא רעדיױּפ דיירק םעניד ַא טימ ןייר
 -רַאפ לָאז סָאװ םהיא ףיוא ָאטינ זיא ,רעסאוו רעמירַאוו טימ ּפָא םהיא
 - .םייוו רע טביילב ,ןערעוו ןעקַאב

 םע זא ,תמא טינ זיא סע --- .ןעוװיוא ןעמייוו א ייב טייברא ליפ טינ
 רָאנ זיא סָאד .ןעוויוא ןעטלעמענע ןעסייוו א ייב ןָאט וצ ךס א ָאד זיא
 -וצמורא םהיא םורא רעטכייל זיא טסנָאז .טזָאלראפ זיא רע ןעוו ,תמא
 ןכָאנ .ןעוווא זאג רעדא ןעוויוא ליוק ןעצראווש א םורא יוװ ,ןהעג
 -יּפש א טימ ךָאנ ענעלפ רעכילנהעוועג רעד ץוח א ןעמ ףראד ןעקאב
 רעדָא ,גניטייוו ןיא ןעקנוטעגנייא עלעקטַאמש סָאנ א ףיוא ךאז רעניצ
 רעטשרע רעד ,טרָאװ ןייא טימ .ןעלקניוו יד ןעשיווסיוא רעדיױּפ דיירק
 .רעטסגיטכיוו רעד זיא שיוו

 -קאב רעטלעמענע רעד ןעוו -- .(עילאמא) לעמענע םעד טיה
 א ןעלעטשוצפיורא טינ ןעטיח ךיז ןעמ ףראד ,טציהוצ זיא ןעוויוא
 ,ןעוויוא-ךָאק םעד ןופ סרענערב יד םורַא סָאר יד וליפא .ךאז עטלאק
 -ןצ טכייל ןָאק ןוא ,טציהוצ טרעוו יז לייוו ,ןעטיה ךיוא ןעמ זומ
 .ןעמלאק קראמש טימ יז ןערהירנָא םייב ןערעוו ןעגנורּפש

 ןעוו ,יוזא טינ טרעװַאשז ןעוויוא זאג םעד םורא ןעטנוא ךעלב יד
 ןעקנוטעגנייא עלעקטַאמש ַא טימ רעביא םהיא ןעמ טהעג ןעצוּפ ן'כַאנ
 | .ּפָא טרילַאּפ .סקאוו עגָאלדָאּפ ןיא

 .סנעוויוא זַאג עצרַאװש
 ןעמ ןעוו ,ןעצוּפ טינ טעמכ ןעמ ףראד סנעוויוא זַאג עצראווש יד

 טשיװעגּפא גידנעטש ךיוא גינעווניא וליפא ןוא ,םורא ךעלב יד טלַאה
 רעד םָא .(ןעטיילק ןעוויוא יד ןיא ,ליוא ןעוויוא) ליואדווָאטס טימ
 -לעמענע ןעסייוו םעד ןופ םיקלח עצראווש יד ראפ טונ ךיוא זיא ליוא
 -פיונוצ ןעמלאה וצ םוג זיא ליוא םעד טָא ןופ עטַאמש יד .ןעוויוא ןעט
 טינ ךיז לָאז יז זא ,ןאק רענעכעלב ןעטכאמראפ טוג א ןיא טגעלעג
 ןיא טגיל עטַאמש עטעפ א ןעוו ,טפערט סע יו ,ןיילא ךיז ןופ ןעדניצנָא
 | | .ץפאש רענעפָא רעד
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 םורַא ךעלב סָאד טרעוו טּפָא רהעז -- .ןעוויוא זַאנ םורא רעװַאשז
 ,רעכעל ןערעוו ,סָאד טזָאלראפ ןעמ ןעוו ןוא ,טרעווַאשזראפ ןעוויוא זַאג
 ןיסָארעק טימ ןייא רעװַאשז םעד טצענ .טוּפַאק טהעג ןעוויוא רעד ןוא
 ַא טימ ןאד ,(רעייפ ןייק ןעכַאמ טינ ןאד רָאט ןעמ) העש עכילטע ףיוא
 סָאד זא ,רעװַאשז םעד ןעביײרּפָארא ןעמ ףראד לָאװ ענעלָאטש קיטש

 גידנעשיווסיוא טוג ,ןענעקירטּפא טזָאל .טַאלג רהעז ןערעוו לָאז ץַאלּפ -
 -ןעוויוא רעצראווש טימ רעביא טהענ טציא .עטַאמש רעכייוו א טימ
 עגנאל א ךיז טלַאה ןוא טצנַאלג עכלעוו ,(לעמענע ּפיאּפ ווָאטס) לעמענע
 .טוג רהעז ךיוא זיא שינרַאװ םוטלַאפסא .םייצ

 וצ עבט א ךיוא טָאה ןעוויוא:קַאב רעד -- .ןעוויואיקַאב רעד
 םימ ןייא ךיוא טצענ .ןעזָאלראפ טינ ךיוא ןעמ רָאט סָאד ןוא ,ןרעװַאשז
 א טימ ּפָא טבייר ןאד .ּפָא ןופרעד טהעטש רעוװַאשז רעד ,ןיסָארעק
 רעדױוּפ םונימולַא טימ ןוא ,טַאלג סע טכַאמ ןוא לָאװ ענעלָאטש קיטש
 םמרעוו רע ןוא ,סיוא םהיא טרימש דיווקיל גניזנָארב טימ טשימעגסיוא
 .טנייּפ יו ,רעמיש ןערעוו לָאז סע זא ,סיוא עדייב יד טשימ .יינ ייו

 .סנעוויוא זַאג עטלַא ייב ךעלטנערק
 זא ,זיול יוזא ךעלטנערק יד טּפָא ןערעוו סנעוויוא זאג עמלא ייב |

 טפָא רהעז .ךיז ייז ןענעפע שובלמ רעדא ,לעברא ןופ רהיר א טימ
 יז ןעבָאה ןעניז ןיא גידנעטש ףראד ןעמ .ןופרעד קילגמוא ןַא טפערט
 .ףיורש יד גידנעפיורשניירא רעפיט ,ןעכאמ וצ ףיימש

 .זַאג ןערָאּפש

 רענערב ןעקניניילק א טימ ןעמוק םנעוויוא זאג עגיטנייה עלַא (4
 טסייה ,טדיזרַאפ ּפָאט רעד ןעוו .ךילצינ רהעז זיא סָאד .(רערעמיפ ַא)

 ןָאק ץיה ערעכעה .דארג 212 טכיירגרעד ןיוש טָאה ץיה יד זַא ,סע

 -עה ןעכיירגרעד ןענָאק רעקוצ ןוא טייקטעפ רָאנ .ןעגירק טינ רעסאוו
 .ץיה יד טָא ןעטלאהפיוא זיולב ןעמ ףראד טציא .ץיח ןעדארג ערעכ
 ןוא ,וצ טוג טקעד ,"רערעמיס , םעד טָא ףיוא ףױרַא ּפָאמ םעד טלעטש

 םאזגנאל ךיז ןוא ,ץיה ןעדארג יד טָא ייב ןעביילב טעוװ ןעסע סָאד
 .ןהעגקעווא טעוו זאג רעגינעוו עקַאט ןוא ,ןעסע ן'ראפ רעסעב .ןעכַאק

 "ןעקעל , וצ ךעלגניצ עטיור םיורא טקיש םאלפ זאנ רעד ןעוו (2
 ,זַאג רהעמ קעווא טהעג סע זא ,סע טסייה ,םורא ןוא םורַא ּפַאט םעד

 .זאג ןייא טרָאּפש ןוא ןייא טהערד ,ןעבָאה ףראד ּפָאט רעד יוו
 ןהעג ןוא זאג םעד ןעדניצוצנא עבט א ןעבָאה ןעיוופ ליפ (

 עלא יד ןופ .ןעכָאק םוצ ןעגיטרעפוצ םהיא רעדָא ,ּפָאט םעד ןעסיגנַא
 זאג יד .רעסערג רָאנ ,רענעלק טינ ליב זאג רעד טרעוו זאנ ךעלפיב
 | .טנייפ טינ אקוד סָאד טָאה עינאּפמַאק

 טינ ךיוא זיא עלעבעווש סָאד ןעכוז ןוא זַאג םעד ןעהערדפיוא 64

 : טרעקראפ טקנוּפ ןָאט ףרַאד ןעמ .עינאּפמָאק זאג רעד ראפ טכעלש

 ןעהערדפיוא ךַאנרעד טשרע ןוא עלעבעווש סָאד ןעדניצנַא ןוא ןעכוזסיוא
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 -ויא ,רענערב ן'רעביא עלעבעווש ענעדנוצעגנא סָאד טלַאה .זַאנ םעד
 - .ףיוא םהיא טהערד רהיא רעד

 .זאנ ןערָאּפשניײיא ךיוא ןעמ ןָאק לעצעט םענרעזייא ןַא טימ (ס
 רענערב ןייא ףיוא ןעטלאה ייז ןעמ ןַאק ןעדיזראפ ךעלּפעט יד ןעוו
 ןעכַָאק עילָאװאּפ ןעלָאז ייז זא ,גונעג ץנאג זיא סָאד ןוא לעצעט ן'רעביא
 ערעווש יד וצ .ןעטלאה סייה יוזא ןעמ ןָאק ךעלסערּפ יירד-ייווצ א .ךיז
 א טימ ץיה ןעטלַאה ייז .זאג גינעוו ץנאג ןעמ ףראד ּפעט םונימולא
 ,םַאלּפ םעניילק

 .טנעה יד ןעטיהרַאפ
 א טּפױהרעביא ,סנעווױא עלא ןעצוּפ ךיז טמענ ןעמ רעדייא

 ןוא ןעפייזוצנָא טנעה יד טוג זיא ,ןעוויוא ליוק רעדָא זַאג ןעצרַאװש
 ץומש רעד ןוא טייקצראווש יד .ןערעוו טנעקירטראפ יוזא םָא ןעזָאל ייז
 | /  .וצ טינ יז וצ טהעטש

 + ("סעלרעייפ ,) רעייפ ןהָא םנעוויוא
 .ןעכיורבעג ןעדעי ךַאנ ןעשיווסיוא טוג ןעמ ףראד "סעלרעייפ, א

 ןאד ןוא ןענעקירטסיוא טוג ךיז לָאז רֶע זא ,ןעּפָא ןעזָאל םהיא ףראד ןעמ
 ליוא וויִלֶא טימ ןעשיווסיוא (ענעגָאלשאב סָאד) גנינייל םונימולא יד
 ןערהָאי ןענעיד ןָאק ןוא טינ רע טרעװַאשז םעד ןופ .(לעמיוב ץנַאוארּפ)
 | ,גנאל

 "סעלרעייפ , ןיא ןעכַאק וצ סָאװ
 .ןעכָאק ןעלעטשוצניירא ןיהא טוג זיא ,גנאל ןעמענ סָאװ ןעכַאז רָאנ ,זאג ץפיוא ןעכָאקוצּפָא ןעכאז יד טמענ םע יו ,לעּפעט סָאד ןעכָאקפיוא ןוא רעניימש יד ןעציהרעד וצ טייצ ליפ יוזא טעמכ טמהענ סע לייוו ,לעּפָאט -רַאק רעדָא ןעסנירג ןעכָאק וצ טינ ךיז טניול "סעלרעייפ , א ןיא

 הכרב א -- "סעלרעייפ, |
 ,לעפעל ן'טימ טינ טשימ .הירפ רעד ןיא זיב טכאנירעד-ףיוא ןופ "טנץל -ָאשט , טקורראפ ןעמ ןוא ,עשַאק יד ןיולב טדיזראפ ןעמ ןוא (ןייטש) רַאמייאידער םעד טציהוצ ןעמ .ןעצטירג ע'תמא יד ןופ יז טכָאק ןעמ ןעוו ,עשאק טסעפקערב רעד ראַּפ הכרב א זיא "סעלרעייפ , רעד

 ןעטארב ן'רַאפ ןוא םוע ץרַאפ
 סָאד טלעטש ןעמ ."סעלרעייפ , ןיא ּפא טוג ךיז טכָאק סָאד טָא

 ואוו רעדָא ,רעמאעט ןיא ,ןיירא קראּפ ןיא ןהעג ךיז ןָאק ןעמ ןוא ןיירא
 ..גיטראפ ץלא ןעמ טניפעג טנעווא ןיא .ליוו ןעמ

 ףיוא זיוה ןופ קעווא טרהָאּפ ןעמ ןעוו -- .סנעוויוא עלא ןעטיחרַאפ
 ןופ סנעוויוא יד ןעמיהראפ וצ טוג זיא ,רעמוז םוא טּפיוהרעביא ,םייצ א
 -עגסיוא ,ןיסָארעק םימ ּפא ייז טרימש .ןערעוװַאשז ןופ ןעטרָאס עלא
 טסיג רהיא רעדייא ליוא םעד טמיראוורעד ,ליוא דעיסניל טימ טשימ
 עסייה טימ .לעטשרעב א טימ ּפא טרימש ןוא ןיסָארעק םעד ןיירא
 יי 2 .ּפארא רעטעּפש סָאד ןעמ טמענ רעסָאװ
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 ,ןילעזאוו טימ ןערימשוצנא םונ זיא סנעוויוא יד םורא לעקינ םעד
 ןוא ןיפַארַאּפ ןעזָאלוצוצ םוג זיא סע רעדָא .קעװַא טרהָאפ ןעמ רעדייא
 טשיוו ןוא ליוא דעיסניל טימ ןָא טרימש רעדָא ,ןערימשרעביא טימרעד
 .ּפָא טכייל

 ןעלַאמעמ עלַא ןעטיהרַאפ
 -יםייב יד ,סמיעקס ס'רעדניק יד ,ןערעש יד זַא ,ןעטיהרַאפ וצ (4

 מימ ןערעוו טקעדאב טינ ןעלָאז לאטעמ ןופ ץלא ןוא ךעלטילש ,סלעק
 ןיסָארעק טימ טשימעגסיוא ליוא דעיסניל טימ ּפָא ייז טרימש ,רעװַאשז
 ,רהָאי ןיא לָאמ ייווצ א ןָאט ןעמ ףראד סאד ,ּפָא ייז טנעקירט ןוא

 -עג טינ טלָאװ (םלוט) טנעמורטסניא רענרעזייא םוש ןייק = (2
 ןעגנאגאב גיטכיר ךיז טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןערעוו טרעוואשזראפ טפראד
 טשיוו ןעמ ןוא טייקטעפ א סעּפע טימ ייז טרימשַאב ןעמ .ייז טימ
 .טייצ עגנַאל ַא טינ טרעװַאשז ןעזייא סָאד ןוא עמַאמש ַא טימ סיוא טוג

 -עג ןעטלָאװ ןיירא זיוה ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעכַאז ענעלַאטעמ עלַא
 .ןפוא םעד טָא ףיוא ןערעוו טלעדנאהאב טפראד

 סנעטסַאקזייא םורַא
 סנעטסאקזייא עשירטקעלע ןופ טייצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא טציא

 טימ ּפָא טלהיק ןעמ ,רעייפ טימ טרהירפראפ ןעמ ואוו ,(סקאב זייַא)
 עלא זא ,טרעווסנעשניוו ןעוועג םיוועג טלָאװ סע .ץיה רעגידנענערב
 רעבָא .סנעמסאק עכלעזא ןעפיוק ןענָאק ןיוש ןעלָאז סעטסָאבַאלַאב

 םוראד ןוא ,ןעשנעמ ןענַאילימ ראפ רעייט וצ ךָאנ ייז ןענייז רעדייל
 -טלַא עגידרעהירפ יד וצ טייקמאזקרעמפיוא רעייז ןעבעג ךָאנ ייז ןעזומ
 .סנעטסאקיזייא עשידָאמ

 ןעלטימ עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא --- .גיטכיוו ןעטסַאקזייא רעטוג
 -זייא רעטלַאק א זיא ,ןערעוו וצ עילַאק ןופ זייּפש ןעמיהראפ וצ יו
 עצנַאג סָאד רָאנ ,סעקצַאצ ףיוא ןעּפַאװק טינ ךיז ףרַאד ןעמ .ןעטסַאק
 רעד ןיא ןיירַא רעסעב לָאז ןעטסַאק אזא ףיוא סיוא טינ ןעמ סאוו ,טלעג
 -ילטרַאװטנַארַאפ א ןיא ןעפיוק רָאנ ךאז אזַא ףרַאד ןעמ .טייקסטוג
 טנעוו יד זא ,יטנַארַאג רעד ףיוא ןעלעטש ןָאק ןעמ ואוו ,טעלק רעכ
 .ןיירא טינ ןעזָאל ןוא טלעק ןייק סױרַא טינ ןעזָאל ןוא טעבעג טוג ןענייז
 | ,טייקמיראו ןייק

 .ןעטסַאק ןיא גינעווניא
 ,ןעסיורד ןופ ןהעזסיוא םינ לָאז ןעמסאקזייא רעד ךאפנייא יו

 ץנרעזייא ףיוא לעמענע ןעסייוו טימ גינעווניא ןייז רעבַא רע ףראד
 רעבָא .סייוו ןייז זומ ןעמנוא יא "רעמיצ ,, זייא ןיא יא .ךעלטנעוו
 יו ,ענעקאבראפ ַא רָאנ ,עטרימשעגבָא ןייק ןייז טינ לָאז טייקסייוו יד
 .ןעטלַאה ןייר טכייל ןעמ ןָאק סָאד .קניס ַא ףיוא



 409 | | ךיק ןיא

 טמענ לערהער סָאד ןעכלעוו ןיא ,ןעטסאקזייא ַאזַא רָאנ טפיוק
 .ןעגיניירכרוד לעטשרעגב גנַאל ַא טימ סָאד ןעמ ןָאק ,םיורא ךיז

 - ,טמוק זייא סָאד רעדייא ,ךָאװ א לָאמ ןייא -- .ןעגינייר ךָאװ עדעי
 טימ ןעשאווסיױא טוג ,ןעטסאק-זייא ןופ ןעמענסיורא ץלַא ןעמ זומ
 -תא ןוא .ןעטסַאק ןיא לעציּפ סעדעי רעדיוּפ רעדָא ,עדָאס רעסייה
 יו ,ןערַאּפסױא לערימ םייב טנערָאפ לעסיש עסיורג א גידנעלעטשרעט
 ןעמ זומ ,טמוק זייא סָאד ןעוו ןוא .רעסאוו עגיכָאק טימ ךילגעמ טייוו
 ןירא סע טגעל ןעמ רעדייא ןעשַאובָא סע

 -ןךייא םעד ןעטיהראפ ךס 8 ןעק ןעמ -- .ןעטסַאקוייא ןיא רעיּפַאּפ
 ןיא .גנוטייצ ןייק טינ ,ריּפַאּפ סייוו םיוא טיירדּפש'מ ןעוו ,קעד ןעטסַאק
 -םאקזייא ,סעפַאש יד ראפ ריּפַאּפ סייוו לָאר א ןייז ףראד זיוה ןעדעי
 -םיל ןוא רענהעש סיוא טהעז ןעטסַאק רעד .רעטייוו יוזא ןוא ןעט
 .טרעגלאווראפ טרעוו סעּפע ןעוו ,דלאב טהעזרעד ןעמ ןוא ,רעגיט

 ןעמלַאה וצ םוג זיא ךילנעמ טייוו יו --- .ןעטטַאקזייא ןיא טכיל
 -ַָאק טכייל לָאז ןעמ זא ,רעטסנעפ םוצ םינּפ ן'טימ ןעטסַאקזייא םעד
 זיא רעמוז םוא ןעטסאק-זייא רעד .ךיז טוט טרָאד סאוו ,ןהעז ןענ
 .עילימאפ רעד ןופ טנוזעג ן'טימ ןוט וצ ךס א טָאה ןוא ךאז עטסנרע ןַא
 .טייחקנארק ןערָאּפשראפ וצ געוװ רעד זיא טייקניטכיזרָאּפ

 ,טוג ץנאג ךָאנ לָאמַא זיא ןעטסַאק ַאזַא -- .ןעטסַאקזייא רעטלַא
  -שרע סָאד .גינעווניא טזָאלרַאפ זיא ןוא טכעלש סיוא טהעז רע רעבַא

 גינעווניא ,רעסאוו עדָאס רעסייה טימ ןעשאווסיוא םהיא ןעמ ףראד עט |
 ןוא ןערַאּפסױא םהיא ,לערהער סָאד ןעשַאווכרוד .ןעפיורד ןיא ןוא
 -ץעוו וצ רוטּפ ףיוא לעטכיל לעבעווש ַא טימ ןייז דבכמ גינעווניא םהיא
 .ןעבָארקימ סעינָאלַאק יד ןופ ןער

 לעבעווש סָאד ןָא טדניצ ןוא רעפַאװ טימ ךעלטנעוו יד טצענַאב
 ,רעסאוו טימ לעסיש א ןיא לעגיצ א ףיוא סע גידנעלעטשפיורַא ,לעטכיל
 -זייא םעד טכאמראפ .ךעלטנעוו עפַאנ וצ וצ רעסעב טהעטש ךיור רעד
 .העש עבילטע ףיוא זיוה ןופ קעװַא טהעג ןוא ןעטסַאק

 מצלעמש זייא טקעדעגוצ זא ,תמא ץקַאט זיא סע -- .זייא ןעקעדוצ
 -םיראוו יד זא טסייה ןעצלעמש סָאד ?סע גוט סאוו וצ רעבָא ,טינ
 -רַאפ טרעװו ןעסע ם'נופ ןוא סעפעג םעד ןופ ,ןעטסַאק ןופ טייק
 סָאד טינ טזָאלרעד ןעמ זא רעבָא ,זייא ןופ טלעק רעד ףיוא ןעטיב
 -ביא יד טימ ןעטסַאק רעד רעבָא ,ץנַאג זייא סָאד טביילב ,ןעצלעמש
 ןעסע םיראוו ןוא ,םיראוו גיסעמסינטלעהרַאפ ןעביילב ןעכאז עגיר
 : .עילַאק לענש טרעוו

 .ןעבָארקימ בָא רָאנ טלעטש זייא
 ןיא .ןעבָארקימ ןעטכינראפ טינ ןָאק ןעטסאקזייא רעטסטלעק רעד

 רעד ןיא יו ,ןערהעמראפ קרַאמש ױזַא טינ ךיז ייז ןענָאק טלעק רעד
 ש י ר פ ר ַא נ ןייז םוראד זומ ןעסע סָאד .ץלַא זיא סָאד .םירַאװ
 ןעװ ,טינ טפױק רעסעב .טרָאס ןעטסעב םעד ןופ ןוא
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 -עגוצ לעסיבַא .עטסעב סָאד ןעפיוק וצ טינ ןעביולרעד ןעלטימ ערעייא
 טצַאלּפעג רעדָא ,ןעלאפוצ לעסיבַא ,טשטעווקעגוצ לעסיבַא ,טליופ
 .םייהקנַארק רַאּפ רעיט עטיירב ַא ןיוש זיא (סגע טקערק)

 זיא ןעטסאקזייא ןיא -- .ןעטסאקזייא ץראפ ןערעישעג עמעוװקעב
 ענעטעגע עגידכעלייק-גנאל ,עטקעדעגוצ ןיא זייּפש יד ןעטלַאה וצ טונ
 ןוא רעלעט עגידכעלייק יד יוװ ,ףיונוצ רעגנע ךיז ןעלעטש ייז .םילכ
 .ןעטסַאק ןיא טלַאק רעלענש ןערעוו ןוא טינ ךיז ןעכערב ייז .ןעלסיש
 .ךיוא ןעסע סָאד ןעמיראוונָא ייז ןיא עקַאט ןעמ ןַאק םעד ץוחַא

 ,וייא ןערַאּפש
 ןעטסַאקזייא ןיא טלָאװ ןעמ ןעוו זַא ,ךָאד טהעטשרַאפ רעדעי

 -עג ןעצלַאמשוצ דלַאב זייא סָאד טלָאװ ,ןעסע םייח טלעטשעגניירַא
 זייא םוצ טהעג ץיה יד זא ,טסייה סע ?סםע טסייה עשז-סָאװ .,ןערָאװ
 ןענייז ןײרַא טלעטש ןעמ סאוו ,ןעכַאז ערעדנא .סע טצלעמש ןוא
 .טרָאפ ייז ןעגָאמראפ טייקמיראוו עסיוועג א רעבָא ,םייה יוזא טינ
 טהענ טײקמירַאװ יד טָא .טלאק ןעוועג ךָאד ייז ןעטלָאװ טינ ביוא
 ,טייקמיראוו יד זייא םעד ןעביג ייז .סע טצלעמש ןוא זייא םוצ ךיוא
 ןהעז ןעמ ףרַאד םוראד .טײקטלַאק טימ ןָא ךיז ייז ןעמהענ ןיײלַא ןוא
 יז זא ,עקַאט ףרַאד ןעמ סאוו ,ןעכאז רָאנ ןעטסַאקזייא ןיא ןעגעל וצ
 ףראד גראוונעסע זא ,רָאלק ןיוש טרעוו םעד ןופ .ןערעוו טלַאק ןעלָאז
 טגיניײרעגּפא ףראד סנירג ;ןעריּפַאּפ ןיא טלעקיוועגנייא ןעגיל טינ
 יה לייוו .קעוװַא ייס יוו ייס טּפרַאװ ןעמ סָאװ םיקלח יד ןופ ןערעוו
 ?זייא ןעדנעוושראפ ייז ףיוא םוראוו ?ןעכַאמ טלַאק ייז ןעמ לָאז םור
 .עטסניד יד ןייז ךיוא ןעפראד ,ןעסע ךיז ןיא ןעטלַאה סָאװ ,ןערעישעג
 ,םוג יוזא ךעלעסיש ענעטעגע ןענייז םוראד

 טהילפ ןעטסאק םעד טנעפע ןעמ ןעוו -- .טצלעמש זייא סָאד
 םהיא רענינעוו סאוו .זייא סָאד טצלעמש ןוא טפול עמיראוו ןיירא
 ץלא ןעמ טמהענ טנַאה ןיא לעצעט ַא םימ .יסנעשיפע זיא ןענעפע וצ

 ןעמ טגָארט ןפוא ןעגיבלעז םעד ףיוא עקַאט ןוא ,לָאמא ףיוא סױרַא !
 ןעפיול טינ ןוא ,ןוט טכַארט ַא רעהירפ ףראד ןעמ ,םתס קירוצ ץלַא
 .ןיירַא טלעוו רעד ןיא

 ילכ ַא ןעטלַאה ליוו ןעמ ןעוו --- .זייא ןץ'פיוא גניר רענרעבַָאר ַא
 טינ סע טזָאל סָאד .גניר יולס ַא רעטנוא טלעטש ,זייא ן'פיוא עמאס
 .ךיז ןעשטילנוצבָארא

 .ךיק ןיא סענעדיישרַאפ
 .ןעסע סָאד ןעכוזרַאפ |

 -ללעז םעד טימ ןעסע סָאד ןעכוזרַאפ טינ ןעמ רָאמ ןעכַאק םייב |
 ַא ןיא בָא טסיג .ּפָאט םעד טשימ ןעמ ןעכלעוו טימ ,לעפעל ןעגיב
 .שינעיגיה זיא סָאד .לעפעל רעדנַא ןַא טימ טכוזראפ ןוא לערעלעט
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 -כָאנ טּפיוהרעביא .טנעה יד ןעשַאװ טּפָא ןעמ זומ ןעכַאק םייב
 זָאנ סָאד טצונ ןעמ ןעוו רעדָא ּפָאק ןיא ץארק א ךיז טיג ןעמ ןעוו םעד
 | .לעביט

 .ןעסע ץפיוא ןעזַאלב

 רעד .ןעלהיקוצסיוא סָאד םוא ןעסע סמענעי ףיוא טינ טזָאלב
 יִד ןופ טייקטכייפ רעד טימ ןעמַאװצ ןעכאז עקנעציּפ טגָאמרַאפ ךוד
 - ?ןעסע סמענעי ןיא ןעשימניירַא ייז םוראוו .ןעגנול

 .ןערבנָא ןַא ראפ לחהעמ
 ןוא ןעוויוא ןעסייה ןיא להעמ טעיװ-לוָאה טנופ ַא ןיירא טלעטש

 טלַאה ןוא סיא טלהיק .לָאמ רָאּפ ַא סָאד נידנעשימ ,וצ סע טניורב

 ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא ,גנַאלןעכַאװ ןהעטש ןָאק סָאד .יולס ַא ןיא סע
 .גימראפ לאירעטַאמ רעד זיא ןערבנָא ןַא

 .ןעלדנַאמ עטעשואדּפעג
 טלייש .ןעסייבראפ וצ םעּפֶע טימ ביל ןעמ טָאה ןעסע ןַא ךָאנ

 ןיא םיוא ייז טגעל ,לעמיוב לעסיב ַא טימ ייז טסיגאב ,ןעלדנאמ םיוא
 טשימ .ןעוויוא ןעסייה ןיא ןיירא ייז טלעמש ןוא עלעקעב םונימוילַא ןַא
 ַא טימ רעביא ייז טיש ,ןעניורבוצוצ ןָא ןיוש ןעביוה ייז ןעוו ןוא ,טּפָא
 טימ ייז טישאב ,םיורא ייז טמענ ןעמ ןעוו .ץלאז עניד עקשטיּפַאק
 -רַאפ א ןיא טלַאה .ןעלהיקסיוא טוג טזָאל ןוא רעקוצ םעניורב לעסיבַא
 ,יולס ןעטכַאמ

 .רעטוּפ ןענַאלש
 יד טמירַאװרעד ןעמ ןעוו ,רעטכייל טרעוו רעטוּפ ןענַאלשוצסיוא

 .ענעטעמס -
 (לוָאב גניסקימ) לעסיש ענעדרע ןַא טציחרעד -- .רעטוּפ ןעמעירק

 יד סיוא טשיוװ ןוא רעסַאװ סָאד סיוא טסיג ,רעפסַאװ רעגיכָאק טימ
 -ליה א טימ טשמעווקוצ ןוא רעטוּפ יד ןיירַא טגעל .ןעקורט לעסיש
 .םלַאק זיא לעסיש יד ןעוו יו רעגינעוו ליפ טמענ סע ,לעפעל םענרעצ

 טמענ רעטוּפ רעטלַא ןופ --- .רעטוּפ עניליב ףיוא טינ ךיז טעּפַאװק |
 רעביא יז טגָאלש ןעמ ,ךורעג ןעטכעלש םעד םיורא ךילנהעוועג ןעמ
 .רעטָאב "דסעסָארּפ , טסייה סָאד ."טהעג, יז ןוא ךלימ רעשירפ טימ

 .רעשעלפ ךלימ ןענעפע טינ
 טָאה ןעמ רעדייא ,ךלימ שאלפ יד ןענעפע טינ לָאמ ןייק רָאט ןעמ

 ךלימ ןעביל ןעבָארקימ .לעקסיּפ סָאד ןעשַאװעגמורא טינ טוג רעחירפ
 .טפָא רהעז טרָאד ךיז ןעביילק ןוא

 .סעקרָאק ענעדיישראפ
 -עג ענעדיישרַאפ רַאפ לעטַאב סָאמרעט ַא טכיורבעג ןעמ ןעוו

 ענעדיישראפ ןעבָאה וצ טוג זיא ,דַאלָאקָאשט ,ץוװַאק ,ייט יו ןעקנארט
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 ןייא טּפַאז עקרָאק יד .ןעשימ טינ ךיז ןעלָאז ןעכורעג יד זַא ,סעקרָאק
 .ןעכורעג

 (לעמַאב סָאמרעמ) לעטָאב םויקעוו
 ןוא ,עקרָאק עיינ 8 זיולב לָאמ8 ףרַאד לעטָאב םויקעוו רעטלַא ןַא

 ,םוג רעדיוו זיא רע
 .וָאלנ םָאד טקרַאטש

 טייהרעיינ ייז טגעל ןעמ ןעוו ,טפָא ױזַא טינ ךיז ןעכערב רעזעלג
 םַאוגנַאל ייז טכָאק ןעמ ןוא רעסַאװ רענעצלַאזעג רעטלַאק ןיא .ןיירא

 עכילטע ןהעטש ױזא ךָאנרעד ייז טזָאל ןעמ ןוא רעייפ ןיילק ַא ףיוא |
 .העש

 .שַאלפ ַא ןופ ךורענ םעד ןעמחענסיורַא

 ,עצישטרָאג ענעקורט לעפעל ַא ןוא רעסַאװ טלאק טימ ןָא טסיג

 .העש עבילטע ןהעטש טזָאל ןוא ךרוד טונ טּפאלק
 -עטשרַאפ רענרעזעלג ַא ןעוו -- .לעקעטשראפ רעט'נשקע'ראפ ַא

 טזָאל ,ןעמוקסיורא טינ ןָאק ןוא שַאלּפ רעד ןיא ךיז טקַאהרַאפ לעק

 רעדָא ;עליײװ א ןהעטש טזָאל ,לעמיוב ןעּפָארט יירד-ייווצ א ןיירַא

 סָאד ,עטַאמש רעסייח ַא טימ שאלפ ןופ עלעזלעה סָאד םורא טמענ

 .םיורא טמוק לעקעטשרַאפ סָאד ןוא ךיז טיירּפשוצ שַאלפ ןופ זָאלג

 .ןעזייאבעיר סָאד ןעשַאו
 רעטלַאק ןיא ןייא דלַאב סע טקייוו ןעזייאביר סָאד ןעכיורב ץ'כָאנ

 -כרוד ַא ןוא לעּפיז א .ןערעוו טנעקירטרַאפ טינ לָאז סע זַא ,רעסַאװ
 זייּפש רעד טימ ןערעוו טנעקירטראפ ןעזָאל טינ ךיוא ןעמ רָאמ קאלש
 ףייטש ַא ןוא רעפַאװ רעטייה טימ םיוא טוג סָאד טשַאװ .םעד ףיוא
 .לעטשרעב

 .ןיירכ ןעבייר
 ןיא רעסעב םהיא טלָאמוצ ,ןענייוו ןוא ןיירכ ןעבייר וצ טָאטשנַא

 ןיא קארוב םעד גידנעלָאמניירא ,רעסעמ ןעטסניד םעד טימ לעכלימ
 | .םייצ רעבלעז רעד

 .טפול ןייק טינ טבעיל לעמיוב |
 טונ זיא ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא לעמיוב רעדָא לייא טפיוק ןעמ ןעוו

 ןעכיורב ןוא ןעקעטשרַאפ טוג ןוא רעשעלפ ענייר ןיא ןעסיגוצ וצ סע
 םָא רַאפ םונ טינ זיא טפול יד לייוו ,רערעדנַא רעד ךָאנ שַאלּפ ןייא
 ןָאק ,ץאלּפ ןעקורט ,לעקנוט ַא ןיא רעשעלפ יד טלַאה ..טייקטעפ רעד

 .רעגנעל ןהעטש סָאד

 .ץלַאז ירעלעס
 ,עסייו יד סיוא טנעקירט .ץלאז ירעלעס ןיילַא ךיז טכַאמ ןעמ

 טּפיז זוא ייז טביירוצ ןאד .ןעוויוא ןעמירַאװ ןיא ךעלטעלב ירעלעס ענייר
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 סיוא ןַאד טשימ ,טָאלק-זישט ןערעטיש רעדָא לעּפיז א ףיוא רעביא ייז
 .שיט םוצ סע טלַאה ןוא ץלַאזשיט רעניד טימ

 .ןעצנַארַאמ רַאפ רעסַאװ סייה

 ,רעסאוו םייה ןיא טונימ רָאּפ א ףיוא ןעצנַארַאמ יד ןיירא טגעל
 .בָא ךיז ןעלהעש ייז טכייל יו ,ןהעז רהיא טעוו

 .(ןעוואק) ןאלעמרעטָאו םעד ןעשינרַאװבָא
 ןהעטש רע ןָאק ,ןָאלעמ רעטָאװ םעד ּפָא טוג טשינרַאװ ןעמ ןעוו

 -ַאּפ טסקעוועג ןיא ןעלקיוונייא םוג רָאנ םהיא וליּפַא .טייצ עגנַאל ַא
 טרעגנעלרַאפ ,ןעמוקוצ טינ לָאז טפול יד זַא ,ןעדניבמורא טוג ןוא ריּפ
 .געט יד ךיוא םהיא

 .טפַאז עלעביצ
 גידנעבעג טינ ,סנעסע ךס א טעוװַארּפרַאפ סָאװ ,טּפַאז יד טָא (

 עלעביצ עסיורג ַא גידנעדיינשרעביא ןעמ טכַאמ ,ןיילַא עלעביצ יד ייז
 צץלייוו 8 ןחעמש טזָאל .ץלַאז טימ יז גידנעטישאב ןוא טיירב רעד ןיא
 .רעפעמ ןופ טייז רעּפמעט רעד טימ טפאז יד םיורא טקירד ןַאד ןוא

 -וצ ןוא טפלעה ףיוא ןעדיינשוצ עלעביצ יד ןָאק ןעמ רעדָא (2
 ױזַא טינ זיא סע .רעשטעווק-ענעמיל ןעכילנהעוועג א ףיוא ןעשטעווק
 .ןעגיוא יד רַאפ ברַאה

 .רעסַאװ סייה ןיא סעלעביצ ןעקנוט
 ,ןעלייש ן'רַאפ רעסַאװ סםייה ןיא םעלעביצ ןייא טקנוט ןעמ ןעוו

 .ןעגיוא יד ןיא טינ טייקפרַאש ןייק טהעג

 .ןאשטַאק ןופ ךעלדנערעק
 (עזורוקוק) ןרָאק-םיווס ןופ ךעלדנערעק יד ּפָארַא טדיינש ןעמ ןעוו

 ןהעגרעביא רעסעמ ןופ טייז רעּפמעמ רעד טימ ךָאנרעד ןעמ הרַאד
 טרָאד זיא סָאװ ,עגירעביא סָאד ןעקירדוצסיורא םוא ןאשטמאק ן'רעביא
 .ןעבילבעג ךָאנ

 .ךורעג ענעמיל רע'תמא רעד
 ,ענעמיל רעד ןופ םיורא ןעמ טגירק ךורעג-ענעמיל ןעמסעב םעד

 ַא ףיוא טבייר .ץכעלָאש רעד ןופ עלעג סָאד זיולב ּפַא טבייר ןעמ ןעוו
 רעגיכָאק ןיא ענעמיל יד סיוא רעהירפ טשאוו .ןעזייא-ביר ןעקניניילק
 .רעסַאװ

 .טפלעה ץלאז

 טכייל ךיז טשיוװ ייא עטלעגערּפעג טימ טרימשרַאפ עלעפעל א |
 | ,ץלַאז טימ ָּא



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד = | | | 0

 .קהעק ןוא טיורב ןעדיינש

 .סייה ןייז ךױוא רעסעמ סָאד ףרַאד טיורב סייח ןעדיינש םוצ
 זיא ,קהעק עסייה ןעדיינש ףראד ןעמ זא רעבָא .רעסעב סע טדיינש
 .רעסַאװ טלַאק ןיא ןעקנומוצנייא רעהירפ רעפעמ סָאד רעסעב ןיוש



 לייט רעטירד



 .ךוב-ךָאק םוצ ננונכײצרַאפ-טלַאהניא

 טייז

 418 -- -- ןעגנוקרעמַאב עניימעגלַא

 408 -- == == -- -- וייּפש םורָא
 477 -- -- ןיײּפש ןעטיהרַאפ וצ יו

 480 --- ה-ה היד שדי סטעפ ןעגעוו

 4444 = היה .יייי .קיי.ייייה .הייחה יי שיילפ

 486 -- += --= -- םילכאמ שיילפ

 400 ---  == החי יחד היי יש=  י שיפ

 499 --- -- == = -= םילכאמ שיפ

 800 -- -- -- -+ םילכאמ רעייא|

 808 --- --- ידיד היה == סדרַאטסָאק

 806 --- היה הדה יחז חי םילכאמ זעק

 809 --- --= שש שיחה ךיד = ןעסנירג

 8244 --- = היה היי- השח ישד סדַאלַאפ

 682 --- --= == = סגניסערד דאלאס |

 884 ---= ה-- היה היה ששה הש- סעסואס

 858 --- לעפע עטקאבעג ןוא ןעסעמיצ

 840 -- יה וה היח ךיז ןעּפוז
 846 -- יח שה היי ךדחח ןעקַאב םייב

 880 -- -- -- -- הלח ןוא טיורב

 8890 --- הי היה יי= == סקעבעג עוװַאק

 2864 --- היה הייח התחיי יח= --  סניפָאמ

 עץ( יי א א א א סקהעק

 / האפ סנניליפ ןוא סגניטסארפ

 808 --- י-ה הוה חשש זיי יח קהעק

 לע{ א טאג נא א סיֵאּפ
 ןוא סיַאּפ ראפ סטכעליפעג

 סקהעק 6/7 = היי היי הי י--

 טייז
 818 ,ךעלכעלייק ,ךעלקעקעל ,סיקוק
 881 -- -- -- -= -= --- סגנירדוּפ
 686 --- היה ייז .ךיחז ךיד -== סּפָאלעקס
 690 -- ה-- ךחח ךיד י-ה == סהעלפוס

 698 --- היה היד זדח חח זי םטעקָארק
 898 --- --= הדח  חחח  דטײח סרעטירפ
 890 - -- ךעלצעלפ ןוא סעקטַאל
 600--- -- סעשטיוודנעפ ןוא טסואט
 603 ןרעטוּפ ןוא ןעזעק עטעווַארּפרַאפ
 604 --- י-ה ייז דוד = ךיוי רעד וצ

 608 -- -- -- סעשַאק עטכָאקעג
 609 --- --- היה זי- זי == "ננינעק,

 613 -- -- -- -- ןעסנירג ?ןענעק,
 610 -- -- -- ןעכַאז עטרעייזעג

 6028 -- ןעטכורפ ?עטרעייזעג , סיז

 62/ -- -- == -=- ןעסטכאמעגנייא

 629 --- == יה == == -- סווריוזירּפ

 651 -- -- -- -- סמעשוד ײלרעלַא
 698 --- == == -= סילעשזר ײלרעלַא

 658 -- -- -- ןעדאלעמרַאמ ײלרעלַא

 686 --- == = == == סווריוסנָאק

 68/ -- -- -= -- -=- ןיטַאלעשזד

 008 --- הי= חי ייד םירק זייא

 641 -- -- ה= יה יח ז- ידנעק

 648 = הי= ךחח היד יח ןעקנַארטעג



 8 | ךוב-ךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 יד יי

 ךוּבידָאק רעשיטקַארּפ
 (ןעלַאירעטַאמ עכילריטַאנ טימ רָאנ)

 .ןעננוקרעמַאב עניימענלַא

 ץלַאז סָאד לייוו ,טצעל םוצ ןעצלַאז ןעמ ףרַאד ןעטנירג עלַא 4
 .ייז טעוועטראהראפ

 -רענוה ,עטָאלַאש ,סָאטײמָאמ ףיוא טונ זיא גניסערד שטנערפ (2
 ! דַאלַאס 8 ןיא טינ ,רעדנוזַאב ןעדעי ייז טסע ןעמ ןעוו ,וליפא סעק

 ןעכיורבעג וצ רימ ןעגָאז ךוב ןיא ןעטּפעצער-ךַאק עלַא ןיא (3
 ןהָא .ךַאז עטוג ןייק טינ זיא רעפעפ זַא ,רעבָא ןעביולג רימ .רעפעפ
 .ןהעגַאב ךיוא ךיז ןעמ ןעק םהיא

 ,לעקיטרַאזיײּפש רעטונ אזַא טינ ךיוא ןענייז סרעפעפ ענירג (4
 זױלב ףיױא רעדָא ,עניוָאנ ַא םלַא רָאנ טכיורב .ןעקנעד ןעשנעמ יו
 ,רילָאק םענהעש א ןעבעג וצ םהיא םוא ,דַאלַאפ א ןעלקנערּפשַאב וצ

 ּפָאמ ַא ןיא טלעטשעגניירא ילכ ַא ןיא ןעמ טזָאלוצ רעטוּפ (2
 ,רעסַאװ עגיכַָאק

 םָא ןופ ןעהיילק יד ןענייז סָאד .ןעלדנַאמ יד ןעלהעשבָא טינ (6
 | ,סינ יד

 רעמירַאוו ַא ןיא רעטוּפ ןעגעלניירַא טסייח רעטוּפ ןעמחירק (
 ךייוו םרעוו יז זיב ,לעפעל םענרעצליה ַא טימ ןעשטעווק ןוא לעסיש
 .ענעטעמס ַא יװ ,טַאלג ןוא

 .רעדוַאּפ גניקעב טָאטשנָא ,ןעווייה טכיורבעג ךילגעמ טייוו יו (8
 | .רעמנוזעג

 ןיא ןערהיפוצ רעהירפ גידנעטש ןעמ ףראד ןעווייה לעקחעק ַא (9
 .וצרעד רעקוצ עקנעסיבַא ןעטישוצוצ טוג זיא סע .רעסַאװ רעמירַאוװ
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 ףיוא טמהענ ןעמ סָאװ ,ךלימ רעדָא ,רעסַאוו זָאלג רעדעיוצ 0
 -עוו .ןעווייה לעקהעק ץנַאג ַא ןעמחענ ןעמ געמ ,גייט ןעטענקרַאפ וצ
 (.ץנוא ןייא זיא לעקהעק ַא) .טינ ךיוא טדַאש רענינ

 ךָאנרעד ןוא ךעלסייוו יד גידנעגָאלשוצ ,ןעמ טכַאמ גנערעמ א (1
 ףױא רעקוצ עלעפעלדעעט א .רעקוצ םעד סייווכעלסיב גידנעבעגוצ
 ַא טימ טמוק סָאוװ ,יולס ַא יוװ ,זָאלג ףעיט ַאזַא טפיוק .ייא ןעדעי
 .רעייא יד ןעגָאלש םוצ לעדער

 .םעקנעּפ יד ןעמהענוצנָא טכייל זיא עלעגנעוצבַא ןַא טםימ 2
 .ףוע םענעטכָאשענ ן'פיוא -

 זיא .רעקוצ רעניורב רעד ןעוו רעטַאלג סױרַא טמוק קחהעק א 3
 | .םַאלפ םעניילק ַא ףיוא טזָאלוצ רעהירפ

 חיר ןעטוג א טגירק קהעק א ןופ גניליפ רעדָא גניטסָארפ א (4
 .וָאקָאק ,עווַאק ,אלינעוו ,ץנַארַאמ ,ענעמיל וצ טיג ןעמ ןעוו

 ןערעסעברַאפ ךעלקערב הלח טעיו-לוָאה עטעפ עטניורבעגוצ 5
 סָאגירעּפסע ,טיורק ,סניב-ננירטס ,רעױלפילַאק עטכָאקעג ןופ םעמ םעד
 - לכאמ םעד ייז טימ טישַאב .ןעסנירג ערעדנַא ןוא

 - ,סעקדַאל ןיא לחעמ עיור ןייק ןיירַא טינ טשימ לָאמ ןייק (6
 רעדָא ,ךעלקערב הלח טעיוװ-לָאה .ספאלעקס ןוא העלפוס ,סטעקארק
 .םילכאמ יד טָא רַאפ עטסעב סָאד ןענייז להעמ הצמ טעיוו-לוָאה/

 טגירק ,ןעקַאב רעדָא ,ןעכָאק םייב גלָאּפרע ןעטסעב םעד (17
 ,טגָאז ןעמ ןעו טא .ןעלַאירעטַאמ יד גיטכיר טסעמ ןעמ ןעוו ,ןעמ
 .וו .ַא .א רעקוצ ,ץלַאז עלעפעל-עעט א רעדָא לעפעל-סע ןַא ,ליּפשיײיב םוצ
 ,ךרעוו ַא טימ ןעמוק טינ רָאט סָאד זַא ,ןהעטשרַאּפ ןירעזעל יד ףרַאד
 .רעסעמ א טימ טרַאשעגבָארַא ךרעוו רעד ,ךאלפ רָאנ

 .לעפעל רעבלַאה ַא

 עלעפעל- עעט בלַאה ַא טרעדָאפ טּפעצער קַאב רעדָא ךָאק 8 ןעוו

 ןעמ ףרַאד ,ךַאז רענעקורט א סעּפע ןופ לעפעליסע ןעבלַאה א רעדַא

 ,ןוא רעסעמ ַא טימ ךַאלּפ םהיא ןעכַאמ ,לופ ןעמהעננָא לעפעל םעד

 ּפָארַא עגירעביא םָאד ,גנעל רעד ןיא ןעייווצ ףיוא סָאד גידנעלייטוצ

 .ןערַאש
 טליימוצ ןעמ ןעוו ,םױרַא ךילריטַאנ ,טמוק לעפעל לעטרעפ א

 .ןעביוא ןעבירשַאב יו ױזַא טָא ,ןעייווצ ףיוא לעפעל ןעבלַאה םעד

 .ָאלג ַא
 "רעד טרעוו סע ואוו ,ןעטּפעצער קַאב ןוא ךָאק יד ןיא לארעביא |

 ַאזַא ןהעטשרַאפ ןעמ ףרַאד ,ןעלַאירעטַאמ רַאפ סָאמ סלַא זָאלג ַא טנַאמ

  ןעברַאק טימ טלייטוצ זיא ןוא טרָאװק לעמרעפ ַא טלַאה סַאװ ,זָאלג

 .-ירד ַא ךיוא ןוא זָאלג לעטרעפ ַא ,זָאלג עבלַאה א ןָא טגייצ סע זַא ,ױזַא

 ,טכייל ןעכַאז ענעקורט יד ןָא טיש .(ןעטיילק טנעס ןהעצ) זָאלג לעט

 .גידנעשטעווקניירַא טינ



 48 .  ךוביךָאק רעשיטקארפ רער

 /  ןיײיּפש םורא
 ..עילַאק טרעװ ןעסע סָאװ ןופ

 ןוא םדלוָאמ ,לעמיש ןופ :ןעכַאזרוא יירד ןופ עילַאק טרעוו ןעסע
 .ןעבָארקימ ײלרעלַא ןופ

 -קימ-ץנַאלּפ ןימ ַאזַא זיא לעמיש -- .לעמיש ןופ סנעטשרע
 -רעמוז רעד ןיא רעבָא ,טפול רעד ןיא םורַא גידנעטש טהילפ סָאװ ,בָאר
 -לענש םא ךיז סע טרחעמראפ טײקמירַאװ ןיא ױזַא ןוא טיײקמירַאוו
 | .טייקיולב רעטנַאקַאב רעד טימ ןעסע סָאד טקעדַאב ןוא ןעטס

 ,לעמיש ןימ אזַא ךיוא זיא דלוָאמ --- .דלוַאמ ןופ סנעטייווצ
 טכַאמ ןוא ךרוד ןוא ךרוד סע טכעוו ,ןעסע סָאד ךרוד טסקַאו רע רעבכָא
 ןוא טוג רַאפ טנעכערעג ןַאד רָאנ ןערעוו ,ןעזעק עגינייא .ךילדעש סע
 רעבָא .ןעבָארקימ דלוָאמ ןופ טבעוועגכרוד ןערעוו ייז ןעוו ,?גיטייצ,
 ייווצ יד רַאפ גיטראפ ןענייז ןעשנעמ זַא ,ךאז עטנַאקַאב 8 ןיוש זיא סע
 .רד .רעּפרעק ןעצנאנ םעד ןערעפּפָאוצּפױא ליומ ןיא ןעמוג ןעצנוא
 ןייז טקירדעגסיוא קירוצ רהָאי רָאּפ ַא טימ טָאה ךיירקנַארפ ןופ ןאזימ
 רעסנעק ןופ ןעכַאזרוא יד ןופ ענייא ןענייז דלוָאמ ןוא לעמיש זַא ,גנוניימ
 ןעלעטש רעטקַארַאכ ןופ טײקרַאטש ןוא לכש טימ ןעשנעמ ןוא .(קַאר)
 .ןעסע ןֿא ןופ ןעבָאה האנה ןערערָאּפמעט םעד יו ,רעכעה דנוזעג ןעטוג

 ןעטרָאס ךס א ןאראפ ןענייז סע -- .ןעבַארקימ ןופ סנעטירד
 גיטפיג סע ןעכַאמ ןוא ןעסע סָאד רעביא ןערהיפ עכלעוו ,ןעבָארקימ
 -קימ עכילצינ ןארַאפ ךיוא ןענייז סע רעבָא .דנוזעג םנעשנעמ ן'רַאפ
 .סנעסע עסיוועג ןעריצודָארּפ וצ ןיײלַא רַאנָאז ןעפלעה עכלעוו ,ןעבָאר

 .ןעבַארקימ עכילצינ

 רע .רעכילצינ א זיא (אירעטקַאב) בָארקימ דיסע קיטקעל רעד
 טרעוװ ןפוא ַאזַא ףױא ןוא ,ערעיױז ףיוא ךלימ עסיז יד טרעדנערַאפ
 -עלכַאנ ןופ ןעכאזרוא ענעדיישרַאפ רעביא ןעוו ,ןַאד רָאנ .ענעטעמס
 ךלימ יד טרעוו ,ןעבָארקימ עגיטפיג ערעדנַא ןײרַא ךיז ןעּפַאכ טייקגיס
 דיסע קיטקעל יד רעבָא .ךילרהעפעג ןעטקודַארּפ ערהיא עלַא ןוא
 ןעמ סָאװ ,ןעבָארקימ ןארַאפ ןענייז סע .ךילצינ ןענייז ןיילַא ןעבָארקימ
 ןוא גנוצנַאלפ-בלַאה ,היח:בלַאה ןענייז יז . סם מ יי ז נ ע ןָא טפור
 .ןערעוו וצ גיטייצ ןעסנירג ןוא טכורפ ץעגיטייצ-טינ יד ןעפלעה ייז

 ,טרעקרַאפ ןעבָארקימ ערעדנַא רעבָא -- .ןעבָארקימ עגיטפינ
 ןענייז ןעבָארקימ יד טָא .ןעליופ וצ ןעסנירג ןוא טכורפ יד ןעפלעה
 ,ץלֿא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ רהיא ןעפלעה ייז .סרעגינייר ס'רוטַאנ רעד
 -וצ ייז זַא ,ױזַא ןעטייברא ייז .טליופ סָאװ ץלַא ןוא טיוט זיא סָאװ
 ץעכלעוו ןופ ,םיקלח עגידרעהירפ יד ףיוא ןעכַאז עטליופרַאפ יד ןעמהענ
 קירוצ ךיז ןעכַאז יד טא ןעפלעה ייז ןוא ,טיובעגּפיוא ייז טָאה רוטַאנ יד
 ,ןעבָארקימ קינעשזדָאטַאּפ ןעמ טפור ייז .דרע רעד וצ ןערעקוצמוא
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 עשירפ-טינ ןעסע ןוא סנעסע עליופ ןעסע .גיטּפינג רהעז ןענייז ייז ןוא
 ןענייז םע .ןעבָארקימ עכילטיוט יד טָא ןעסע טּפָא טסייה ןעכַאז עטיוט
 -רעליטש ןעקריוו;סָאװ ,ןעבָארקימ עגיטפינ רהעז ,עגיטפיג ןארַאפ ךיוא
 םעד גידנערעדנעמוא טינ וליּפַא רעבָא ,ןעסע סָאד גידנע'מס'רַאּפ ,דייה
 זיא סָאד רעבָא ,ךיז טכַאד ,שירפ סיוא טהעז סע .ןעסע ם'נופ ןהעזסיוא
 עגיטפיג עכלעזַא ןופ ןעטרָאס רָאּפ א ןענייז טָא .טעטפיגרַאפ טרָאפ

 0 .ןעבָארקימ
 עראבטכיזמוא ,עליטש יד טָא -- .ןעבָארקימ עדנעקעטשנא

 -נָא ןעכאזרואראפ עכלעוו ,ןעבָארקימ יד ןענייז ןעשנעמ ןופ םיאנוש
 ,רעוויפ דיופייט ,טירעטפיד ,טכוזדניווש יו ,ןעטייהקנַארק עדנעקעטש

 טפול רעד ןופ ןעבָארקימ יד טָא .וו .ַא .א ַאניטַאלרַאקס ,אינַאמוינ |
 ןעדייל סָאװ ,ןעשנעמ ןופ טנעה יד ךרוד זייּפש רעד וצ וצ ןעהעטש
 ץַאלּפ ןופ ןעגָארטעג ןערעוו ייז רעדָא ;ןעטייהקנַארק יד טָא טימ
 -נעמ עטנוזעג ןופ וליפא טנעה יד ףיוא ןוא רעדיילק יד ףיוא ץַאלּפ וצ
 -ניירא ןערעוו רעדָא ,ביוטש ן'טימ זיוה ןיא ןיירא ןעהילפ ייז ;ןעש
 -זיוה ןופ רהָאה יד ףיוא רעדָא ,ןעגילפ ןופ ךעלסיפ יד ףיוא טכַארבעג
 םורַא ,זױה ןיא טייקגיטכיזרָאפ ןוא טייקנייר עגנערטש רָאנ .תויח
 םָאד זיא ,זייּפש יד טפיוק ןעמ ואוו ,רעצעלּפ יד ןיא ןוא ןָאזרעּפ רעד
 -לַאװ ןעסע סָאד ואוו ,ןעמיילק עניצומש .לעטימ-סגנוצישאב עגיטכיר
 טינ ךיז טלַאה ןיילַא רחוס רעד ואוו ןוא ,טקעדרַאפ טינ זיא ,ךיז טרעג
 טינ ןעמ רָאט טיורב .ןערעוו טריקַארברַאפ טפרַאדעג ןעטלָאװ ,ןייר
 טרעוו סעכלעוו ןוא טקעדרַאפ טינ ,ןעפָא סעקישָאק יד ןופ ןעפיוק
 .םינוק יד ןופ טנעה רעטנעזיוט ןופ טּפַאטעגסיױא

 ןעמָאנ ץטימ בָארקימ רעד טָא -- .סידייטירעטנע בָארקימ
 ןופ רהַאפעג יד .סרעטסיוא ןוא שיפ ,שיילפ ט'מס'רַאפ םסידייטירעטנע
 רַאנ טָאה ,קַאמשעג ןוא טוג םיוא טהעז ןעסע סָאד סָאװ ,סָאד זיא םהיא

 .טגנערב ןוא ךילרחעפעג סָאד זיא ךָאד ןוא טינ ךורעג ןעמכעלש ןייק |
 זיא סע ןעכלעוו ןופ ,(גנינָאזױּפ ןײמַאמ) טייחקנַארק עכילרהעפעג
 ןענייז םורא טייקנייר ןוא ןעסע ןופ טייקשירפ .ןעװעמַאר וצ רעווש
 ,סרעטיחרַאפ עגיצנייא יד

 -ניירא ךיז טבעיל בָארקימ רעד טָא -- .סונילאמאב בָארקימ
 קילג סָאד .סדוג דנעק ןוא ןעפעטאקילעד ,סעשזדעסאס ןיא ןעּפַאכוצ
 ענייא ןעוו .קעווַא םהיא טע'גרה ץיה עקרַאטש סָאוװ ,סָאד זיא ייברעד
 -ַאנ זיא ,םונ רהעז סיוא טינ טקוק סנעסע עטנעכערעגסיוא יד טָא ןופ
 רעדייא ,סָאד ןעכוזרַאפ רעבָא .ןעפרַאװאוצקעװַא סָאד רעסעב ךילריט
 ןעטסָאק לָאמַא ןָאק ןוא ךילרהעפעג זיא ,קרַאמש סע טציחרעד ןעמ
 -זייא רעד רערעביוז סָאװ ןוא ןעסע סָאד רעשירפ סָאװ .ןעבעל סָאד
 םעד טימ גנורהירַאב ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעכַאז עגירעביא יד ןוא ןעטסַאק
 / .סָאד זיא רערעכיז ץלַא ,ןעסע



 411 ךוביךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 גנוריגער רענָאטגנישַאו יד -- .אניכירט ןוא םרָאוװּפהעט
 יו ןעטיזַארַאּפ לָאמַא טגָאמרַאפ שיילפ שירפ ןליפַא זַא ,וצ טיג ןיילַא
 עקניציּפ יד טא .אניכירט רעדָא ,םרָאוװ-ּפחעט ןופ ןעבָארקימ יד
 ןוא שיילפ ןערעגָאמ ןיא ןעטלַאהַאב ןעגיל ךעלמירעוו עשיּפָאקסַארקימ
  ןעכילשנעמ ןיא ןערעוו וצ טלעקיווטנע טייהנעגעלעג א ףיוא ןעטרַאװ
 -פיוא ס'גנוריגער רעד זַא, ,רעטייוו יז טגָאז ,"תמא זיא סע, .רעּפרעק
 ,"טייקגיטכעלש רעכילרחעפעג רעד טָא ןופ ךס ַא טיהרַאפ ןעסַאּפ
 ןיא סָאד טָא טהעז .לעסיניקַאנק יז טפור ןוא טהענ ,טינ רעמָאט ...רעבָא
 .ןָאמננישאוו ,טנעמטרַאּפעד לערושטלוקירגא ,1374 ןיטעלוב רעמראפ

 יד םַא -- .לעמיר םוצ וצ ןעליפש ןעטאר ןוא זיימ
 ןיש ייז ןעמ ןָאק רעדייל .עשיּפָאּפסָארקימ ןייק טינ ןענייז תויח
 -דעש רעגינעוו טינ טפָא ןענייז ייז .ןעגיוא יד םימ ןהעזנָא רָאג
 יד ןענייז ייז ;ןעבָארקימ ענעטלַאהַאברַאפ יד יו ,ןעשנעמ ן'רַאפ ךיל
 יז ןענַארט ,רעצעלּפ עגיצומש ןופ גידנעמוק .ןעבָארקימ ןופ רעגערט
 ןייז זומ עבאנפיוא עטשרע יד .ןעבָארקימ עכילרהעפעג לעפ רעד ףיוא
 ךאזרוא יד טּפָא ןענייז ייז .(424 לעטעלב) ןערעוו וצ רוטּפ ייז ןופ
 .ןעסע םנעשנעמ םעד ןע'מס'רַאפ ןופ

 טּפָא ךיוא ןע'מס'ראפ ןעלטניּפ ןעגילפ יד -- .ןעלטניּפ ןענילפ
 ,גילפ יד .הירב רעד טָא ןופ לַאּפּפָא רעד ךָאד ןענייז ייז .ןעסע סָאד
 יד רעבָא ,ןעבָארקימ ךס ַא ןיירַא טסערפ ,ןעצומש עלַא ףיוא גידנעהילפ
 -םגנוהיידרַאפ רהיא ךרוד ןעהעג ייז .טםעהיידרַאפ טינ ןערעוו ןעבַארקימ
 ."קרַאטש ןוא טנוזעג, םױרַא ןעמוק ןוא םעטסיס

 ןייּפש ןעטיהרַאפ וג יװ
 ,טייקנייר םימ ןערעוו וצ עילַאק ןופ ןעטיחרַאפ ןעמ ןעק זייּפש

 ,םרעטלַאה ןוא ןערישעג ענייר עגימכיר ןיא ןוא טלעק רעגיטכיר טימ
 ןערָאט סע רעבַא ,ךעלב ,זָאלג ןיא ןעטלַאה ןעמ ןעק ןעכַאז ענעקורט
 ןעבָארקימ ןוא ץומש ואוו ,ןעטלַאּפש ןוא ןעמָאנ ןייק ןייז טינ ייז ןיא
 ,ךילצינ זיא רעסַאװ רעסייח טימ ןערַאּפסױא טּפָא .ןעטלַאה ךיז ןענעק

 .ןעכַאז עסַאנ ןעקערוצ
 רַאפ רעישעג יד -- .ןערעישעג עטקערענוצ עמעווקעב

 טוג ןייז ןעפרַאד ,ןעטסַאק-זייַא ןיא טלעטש ןעמ עכלעוו ,ןעכַאז עסַאנ
 -ןרמעגסיוא טינ ןעסע סָאד טזָאל ןעקעדוצ סָאד .םעווקעב ןוא טקעדעגוצ
 .ןעבורעג ערעדנַא טימ ןערעוו וצ טּפַאזעגנָא טינ ןוא טּפעװעגסױא ,טנעק
 זעק .טקעדעגוצ טוג ןייז ןעזומ ענעטעמס ןוא ךלימ ,רעטוּפ טּפיוהרעביא
 טוג ךיוא םהיא ןעמ זומ ָאט ,םנעפע ערעדנַא וצ רעביא ךורעג ןייז טיג
 .ןעקעדנייא

 ןייז םימ טקעמשרַאּפ סע לייוו ,ןעקעדוצ גנע ךיוא ןעמ זומ שיפ
 .טקעדעגפיוא ןעוו ,עילַאק רעלענש טרעוו ןוא ןעכַאז ערעדנא ךורעג
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 | .גיטכיוו טייקנייר |
 דלַאב ױזַא .ןייר ךילנהעוועגרעסיוא ןייז זומ ןעטסאקיזייא רעד

 -ןייא ךוט ַא טימ ןעשיווסיוא טוג סע ןעמ זומ ,ךיז טסיגרַאפ סעּפע יו

 ןייר ןייז ךיוא ןעזומ סרעטלַאה יד .עדָאס טימ רעפַאװ םייה ןיא ןעקנוטעג

 .ץַאלּפ עטסטלעק סָאדי |

 -רעביוא רעד ףיוא ןהעטש ןעפרַאד שיפ ןוא שיילפ ,רעטוּפ ,ךלימ
 -לעק זיא זייא ן'רעטנוא עמַאס לייוו ,ןעטסַאקדזייא ןיא עצילאּפ רעטש
 ,עילַאק רעלענש ךַאד ןערעוו סנעסע יד טָא ןוא .קעד ץפיוא יוו רעמ

 רָאנ ,זָאלג ןיא טינ ןעטלַאה ןעמ ףרַאד רעטוּפ .ןעכַאז ערעדנַא יו

 .עילַאק לענש יז טרעוו טכיל רעד ןופ לייוו ,ילכ רענרעדרע ןַא ןיא

 ןעבַארקימ רַאפ טוג טײקסַאנ

 .ןעבָארקימ רַאפ דלעפ טשניוװעג ַא זיא שיפ רעדָא שיילפ סָאנ

 ןעטהערדעגסיוא טוג ,ןעסַאנ 8 טימ ןעשיוװבָא ןעמ זומ ןעכַאז יד טָא

 סע טגנערב ןעמ יוװ ,דלַאב ןָאט וצ טוג סָאד זיא ,ךילגעמ בוא .ךוט

 ךיז טלעטש ןעמ ןעװו ,ןַאד טשרע סע ןעשאו ןוא .ןירַא זיוה ןיא

 ןוא ןעטפַאז יד סױרַא טהיצ ןעצענ ןוא ןעקייוו סָאד לייוו .ןעכָאק ןיוש

 לעיפ .ןערעוו וצ עילַאק ןעבױהוצנָא ןעסע םעד קרַאמש טפלעה סָאד

 יז זיא סע ןענַאװ ןופ ,טינ ןיילַא ןעסייוו ןוא קנַארק ןערעוו ןעשנעמ

 רעמראפ) וצרעד ןעכַאזרוא ךס ַא ָאד ןענייז ,טהעז רהיא יו .ןעמוקעג

 : .(8 לעטעלב ,1274 ןימעלוב

 .שירפ ןעטלַאה רעטופ

 -םיונוצ גנע ,טוג זיא יז ןעוו ,שירפ רעגנעל ךיוא ךיז טלַאה רעטוּפ

 ןוא ;ןיירא ןענעק טינ לָאז (ןעבָארקימ טימ) טפול ןייק זַא ,טסערּפעג

 יאדוא ךָאנ זיא לעקעד א ןעביוא .ןעּפַאל ןעסַאנ ַא טימ יז טקעדַאב ןעמ

 | | .רעסעב

 .ןיא ןייֵא םע טלעקיװ ןעמ ןעװ רעבָא ,לענש טלעמיש זעק

 ,רעסַאװ טלַאק ןיא ןעקנוטעגנייא ךוט א ןיא רעדָא ,ריּפַאּפ ןעטסקעוועג

 .רעגנעל ךס ַא ןוא ןייר ןוא שירפ סע ךיז טלַאה ,גיסע ןיא רעדָא

 םהיא טענק ןעמ ןעוו ,גנַאל ךיז טלַאה (זישטיטַאּפ) זעק רעסַאנ

 ןעמ ןוא ,ןייא טוג םהיא טסערּפ ןעמ ןוא ץלַאז .ןוא רעטוּפ טימ רעביא

 .ריּפַאּפ טסקעוװעג ןיא םהיא טלַאה

 יװ ,ילכ רעפיט ַא ןיא רעלענש טרעייז ךלימ -- .םרעייז ךלימ

 | .רעכַאלפ 8 ןיא
 ןעמ ןעוו ,ןענירעג טרעוו סגיכלימ -- .ןענירעג טרעוו סניכלימ

 .ןעסע םייב וצ טצלַאז .ןעכָאק ןיא ץלַאז וצ םיִש

 עגיטייצ ץנַאג טינ -- .ןעסנירננ ןוא טכורפ ןייא טלעקיוו

 טםינ ןעברַאטש ןוא ,ןעכַאז עגידעבעל יװ ,ןענייז ןעסנירג ןוא טכורפ

 טכָארג ןעמ רעדָא ,םיוב ןופ ּפָארַא ייז טסייר ןעמ ןעוו ,דלַאב ּפָא

 יז טכַאמ ןוא טקריװ ייז ןיא םייזנע רעד .דרע רעד ןופ םיוא ייז
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 רעד םייברַא טייקניטכיל רעד ןיא ןוא םירַאװ רעד ןיא .גימייצ
 טסע ןעמ ןעוו ןוא .גיטרַאפ רעלענש ייז טכַאמ ןוא רעלענש םייזנע
 וצ סָאד םוא ןוא .ןעליופ וצ ןָא ייז ןעביוה ,ףיא טינ דלַאב ייז
 ריּפַאּפ ןיא ןעלקיוואוצנייא םוג ןעזייּפש עכלעזַא זיא ,ןעטיהרַאפ
 - ףיוא ייז טפלעה סָאד .דַארג 80 זיב 40 ןופ טלעק רעד ןיא ןעטלַאה ןוא
 ייז ןעפלעה עכלעוו ,ןעבָארקימ ןוא דלוָאמ ,לעמיש ןופ ןעטיהרַאּפ וצ
 .לענש ןעליופ וצ רעטנוא

 ,טירעב ןוא טכורפ עכייוו -- .סירעב ןוא טכורפ ןעטלַאה וצ
 .וו .ַא .א ךילרעּפמיײװ ,סירעבקעלב ,םירעבָארטפ ,סענרַאב ,םעשטיפ יוו
 ןופ טײקטלַאק יד זַא ,רעלעט עכאלפ ףיוא ןעטיירּפשוצסױא טוג זיא
 ױזַא טינ ןערעוו ייז .ןעקורט ןעטלַאה ןוא ןעמהענמורַא ייז לָאז זייֵא
 ס'פיוא סנייא ןעפיוה א ןיא ןעגיל ייז טזָאל ןעמ ןעוו יו ,עילַאק לענש
 ,ערעדנַא

 ןעקורט ןיא סענעמיל טלַאה ןעמ ןעוו -- .ןערעיודעג סענעמיל
 ,גנַאל ךיז ייז ןעטלַאה ,ץלַאז

 ךַאלפ ענעמיל עבלַאה א ףױרַא טנעל -- .ענעמיל עבלַאה יד
 ,םייצ עגנַאל א שירפ ךיז יז טלַאה ,ריּפַאּפ טסקעוועג לעקיטש ַא ףיוא

 וייַּפש ענעקורט ןעצישַאנ
 ענעריּפַאּפ ןיא ןעטלַאה טינ ןעמ רָאט ךעלּפיײרג ,סעברַא ,ךעלבעב

 ןייק רָאג ןוא ,גנונדרַא עטכעלש ַא סָאד זיא ,םנעטשרע , .ןעצימרַאקש
 יז ןעסע רָאנ טינ סעשטוַארקַאק ןוא ןעגילפ ,זיימ ; םינ יסנעשיפע

 םעיולס עטקעדרַאפ .ןעבָארקימ רעביא ייז ןיא ךָאנ ןעזָאל ייז רָאנ ,סָאד
 | .גנוצישַאב עטסעב יד ןענייז

 -םיוא ןעמ זומ ןעסקעבעג יד טָא -- .קחעק ןוא טיורב שירפ
 ענעטַארד ףיוא ייז גידנעגעלפורַא ,רעטסנעפ םענעּפָא ןַא ייב ןעלהיק
 ןוא ףייטש ןעביילב ייז ןוא ךרוד טפול יד ייז טמהענ ;סעקדארג
 זומ אט ,טיורב בעיל קרַאטש ןעבָאה לעמיש ןוא ןעבָארקימ .עלכורק
 טּפָא ,ןעטערַאּפעגסױא ,ןעטכַאמרַאפ םוג ַא ןיא ןעטלַאהַאב סָאד ןעמ
 ,(לעטסעק-טיורב) עלעדיּפ םענעכעלב ןעטרעטפולעג

 ןייק זיא ךוטדנַאה א ןיא הלח ןעלקיוונייא -- .הלה ןעלקיוונייא
 .ךורעג ןעּפמוט ַא ךָאנ טנירק סע ןוא ,לעמיש רַאפ םינ גנוצישַאב

 םיללכ עשירַאטינַאס עגיטנייה יד -- .סרעצישַאב ענעריּפַאּפ
 -נייא ןעלָאז (רעדייל ,עשידיא יד ץוח ַא) סרעקעכ יד זַא ,ןערעדָאפ
 טימ ביומש ףױרַא טלַאפ רעמָאט זַא ,ריּפַאּפ ןיא טיורב סָאד ןעלקיוו
 סעּפע ףױרַאד טלַאפ סע רעדָא ,ןענילפ ךיז ןעצעז סע רעדָא ,ןעבָארקימ
 ןעמ ףרַאד םורַאד .טיורב םוצ ןעמוקוצ טינ סָאד לָאז ,ץומש רעדנַא ןַא
 -וצּפָארַא ,ןיירַא זיוה ןיא טמוק טיורב סָאד יו ױזַא ,דלַאב ןעקנעדעג

 ןעטלַאהַאב טיורב סָאד ןוא ץומש ןעכילגעמ ן'טימ ריּפַאּפ סָאד ןעסייר |
 .לעטסעק-טיורב ןיא
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 .סרעקערק ןוא סיקוק
 טּפעװ רעסאוו סָאד זא טסייה סָאד ;ןענעקורט קחעק ןוא טיורב

 טינ סרעקערק ןוא םיקוק ערַאד ןייק ןעמ רָאט םורַאד .סױרַא ייז ןופ
 עטּפעװעגסױא סָאד ןייא ןעּפַאז ייז לייוו ,טיורב ץטימ ןעמַאזוצ ןעמלַאה
 | .ךייוו ןערעוו ןוא רעסַאוו

 -רַאפ גנע ןַא זיא סרעקערק ןוא םיקוק רַאפ ץַאלּפ עטסעב סָאד
 .יולס רענרעזעלג ַא רעדָא ,ןאק רענעכעלב רעטכַאמ

 ַא ןיא ןייא ייז טלעקיוו -- .שירפ סעשטיוודנעס ןעטלַאה
 -עגסיוא טוג ,ןעסאנ א טימ םורַא סָאד טלעקיוו ןוא ןיקּפענ םענעקורט
 .עלדיּפ רעדָא ,לעטסעק טכַאמרַאפ ַא ןיא טלַאה .ךוטדנַאה ןעטחערד

 רעדָא הלח עטרַאדרַאפ -- .םיורב ןעבַאל רעטרַאדרַאפ רעד
 םענייר ַא טימ ןעלקיוומורא ,ןוא רעסַאװ ןיא ןעקנוטנייא ןעמ ןָאק טיורב
 ,שירפ קירוצ טרעוו רע .ןעוויוא ןעמירַאװ ןיא ןעטלַאה םהיא ,ןעּפַאל

 ,םייריש יד |

 -ייר ןיא ןעלעמשניירַא ןעמ ףרַאד ,שיט ןופ ןעביילב סָאװ ,סנעסע
 ליפוצ ןעכַאמ טינ ןוא ,ךעלקעד טימ ,םילכ עטרעיישעגסיוא םוג ,ענ
 ןעסע ץראפ טוג טציחרעד .עילַאק לענש טרעוו סָאד .ייז טימ תוהיש
 טסיג רעדָא .ןעכָארקימ עכילגעמ יד ןענע'גרה'וצקעווַא םוא ,רעטעּפש
 ןוא סעיולס ענרעזעלנ ענייר ןיא ןעסע ענעבילבעגרעביא סָאד ןיירַא
 ףרַאד ךעלקעד ענעכעלב יד .ןעטסַאקיזייא ןיא טפיורשרַאפ טוג טלַאה
 ןעברַאק יד ףיוא זַא ,להָאװ רענעלָאטש ןוא עדָאס טימ ןערעיישסיוא ןעמ
 יד טָא ןיא .רעהירפ ןופ ןעסע טרַאדרַאּפ ןייק ןייז טינ לָאז גינעווניא
 ןיא גידנעלעטשניירַא ייז ,ןעסע סָאד ןעציהרעד עקַאמ ןעמ ןעק סעיולס
 | = :רעסַאװ רעסייה ּפָאט א

 סטעפ ןענעוו
 ,טייקטעפ רעפעיט טימ ּפָאט ַא ןיא גרַאװנעסע טלעגערּפ ןעמ ןעוו

 ךָאנ זיא םע רָאנ ,רעלכורק ןוא רעניורב ,רעקַאמשעג רָאנ טינ סע זיא

 | .םורַאװ ןהעז רימ ןעלעוו טָא ןוא ,ךיוא רעטנוזעג

 ץיה יד טכיירג ,סטעפ לעסיבַא ןיא רָאנ ךיז טלעגערּפ ןעסע ןעוו

 רעד ןופ טלַאק סָאד זיא ןעביוא .ךילריטַאנ ןעטנוא ןופ רָאנ ,ןעסע םוצ

 ןעסע סָאד טביוה ,סטעפ גונעג ָאטינ זיא סע לייוו רַאפרעד ןוא .טפול

 טרעוװ ןופרעד .טייקטעּפ ןעסינוצ ךָאד ןעמ זומ ָאט .ןענערב וצ ןָא טפָא |

 .בָא ךיז טלעטש ןעלגערּפ סָאד ןוא ,טלהיקעגבָא עלייוו ַא ףיוא ןַאפ יד

 ןוא ,טייקטעפ רעד ןיא ךיז טקייוו ןוא לייוורעד טגיל ןעסע סָאד רעכָא

 ןוא ,ןענירוצסױרַא ןַא ןעביוה זייּפש רעד ןופ ןעטּפַאז עטמירַאוװאוצ יד

 בילוצ .גינעווניא ןעהיצוצניירַא ןָא לייוורעד ךיז טכיוה טייקטעפ יד

 א יװ סױרַא שיפ רעדָא ,שיילפ סָאד טמוק ןעטּפַאז ענערָאװעגנָא יד
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 ךס א טּפַאזעגנייא ךיז ןיא ןיוש טָאה סע שטָאכ ,זָאלקַאמשעג ,רעדעל
 .ןעגָאמ ץרַאפ םוג ױזַא טינרָאנ זיא עכלעוו ,סטעפ

 ,רעטהילגוצ ּפָאמ ַא ןיא ןיירא זייּפש יד טפרַאװ ןעמ ןעוו רעבַא
 ןופ לעסייוו יוו) ןעמויבלא רעד :סָאװ טָא טפערט ,טייקטעפ רעפעימ
 לָאמַא טימ טרעוװ ,שיפ ןיא ןוא שיילפ ןיא ןַארַאפ זיא רעכלעוו ,(ייא
 םורַא ּפַאכ א זייּפש יד טָא טיג עכלעוו ,ץיה רעד ןופ טעװעטרַאהרַאפ
 לעטייה סייוו ַא טרעוו ןעמויבלַא םעד ןופ .לָאמַא ףיוא ןעטייז עלַא ןופ
 ןענעק טינ ןעלָאז גינעווניא ןופ ןעטפַאז יד זַא ,ןיוש טיהראפ סָאד ןוא
 זייּפש יד .ןיירא ןענַאק טינ לָאז ןעסיורד ןופ .טייקמעפ יד ןוא סױרַא
 | .ץיח רעקרַאמש רעד ןיא בָא ךיז טכָאק

 ,לעקישַאק ןעטָארד ַא
 ןעמ עכלעוו ןיא ,ךעלקישַאק ענעטַארד עכלעזא ןאראפ ןענייז סע

 םעד ןיא ןעלגערּפ ליוו ןעמ סאוו ,ןעסע ךעלקיטש רַאּפ א ןיירַא טנעל
 ױזַא טָא ןוא ,ןיירַא יוזא סע טלעטש ןעמ ןוא ,טייקטעפ רעפעיט ּפָאט
 טרַאּפשראפ ןעמ .ןעסע ןעטלעגערּפעגבָא ן'טימ סױרַא סע ןעמ טביוה
 -רַאפ סָאד ןוא לעפעל ן'טימ ןעכערבוצ רעדָא לעּפָאג ן'טימ ןעכעטש וצ
 .ןעסע ם'נופ ןעמוקסיורַא טינ ןעלָאז ןעטּפַאז יד זַא טיה

 זיא ּפָאט רעד ןעװ -- .טייקטעפ ןופ ץיה יד ןעטסעמ ||
 ןעמוג ַא טםימ טייקטעפ יד טביילב ,טהילגוצ ליּפוצ טינ לָאמ ןייק
 ןעמסעמ וצ זיא עטסעב סָאד .ךיר טימ טינ טקעמש סע ןוא םעט
 טנעמטרַאּפעד יד ןיא ךיז טפיוק ןעמ ןעכלעוו ,רעטעמַאמרעט ַא טימ
 יד ןיא .טייהנרַאפ דארג 280 זיב 260 ןופ ןעציהרעד ןוא ןעטיעלק
 .טנעמורטסניא םעד טָא ןעכיורבעג וצ יו ןעמ טרעלקרע ןעטיעלק

 ןַא טביוה טייקטעפ ןעו -- ?רעסעב טייקטעפ עכלעוו
 ןיק טינ ןיש זיא סָאד .טנוזעג טםינ ןיש סָאד זיא ןערעכיור
 -ילג ,טייקרעיזטעפ ףיױא ןעמונוצ ןַאד ןיוש זיא סָאד .טייקטעפ
 ןעפרַאש םעד טָא סע טיג ןיאעלארקא רעד .ןיאעלארקא ןוא ןיריצ
 טסע סע ןוא ןעצרַאמש ןָא ןעביוה ןעגיוא יד ןעכלעוו ןופ ךורעג
 ױזַא דָארג סָאד זיא ןעגָאמ ן'ראפ ןוא .זדלאה ןיא ןוא זָאנ רעד ןיא
 טייקמעפ זא ,ןעזָאלרעד וצ טינ ןעטיח ךיז ןעמ ףראד םוראד .טכעלש
 םוצ ןעביולקוצסיוא םוג זיא םעד בעילוצ טָא ןוא .ןענערב ןעמהענ לָאז
 זיב ןערעוו טציהרעד ןענָאק עכלעוו ,ןעטייקטעפ עגינעי יד ןעלגערּפ
 .ןענערב טינ ךָאד ןוא ןעדארג עכיוה

 - -וּפ זא ,ןעמ טהעז ,ןעטייקטעפ עטסיל עצנַאג יד גידנעקוקכרוד ןוא
 ,טייקרעיוז םעפ ףיוא ןערעוו וצ ןעמונוצ .ה .ד ,ןערעכיור ןָא טביוה רעט
 .טייהנראפ דַארג 286 ייב --- -- -- -- ,ןיאעלארקא ןוא ןירעצילג ףיוא
 " "890" = / --- === יז י-ה זיח ייד ייד יד ץלַאמש ןערעדניר
 א " 470 " -- -- -- -- ַאקסירק ,טפירד-ואנס ,ןילאטאק
 "ה "7 600 " -- -- -- -- -- -- שזא ,ןעלמיוב עגינייא ןוא

 ,לעמיוב ןיא ןעלגערּפ וצ רעסעב זיא םע זא ,ןהעז ןעמ ןָאק ןופרעד
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 .ןערעוו עילַאק טינ ךָאד ןוא ןערעוו טציחרעד קרַאטש ןָאק סָאד לייוו
 יד ןיא רהעמ ןוא רהעמ ץלא עקאט ןעלנערּפ סרעכוק עטסעב יד ןוא
 .ןעטייקמעפ לעבייטעשזדעוו

 וצסיוא ףיוא ןפוא רעטסעב רעד זיא טָא -- .םטעפ ןערעדניר
 : סטעפ ןערעדניר ןעזָאל

 טנופ ןעדעי ףיוא ןוא ךעלקיטש עניילק ףיוא סטעפ סָאד טדיינשוצ
 מכָאק ןוא (ךלימ ןעמהענ ןעטסירק) רעפַאװ זָאלנ עכבלַאה ַא וצ טיג
 צעל םוצ .טכָאקענסיױא רעסַאװ סָאד ןוא טזָאלוצ זיא סטעפ סָאד זיב
 ,גימרַאפ זיב םַאלּפ םעניילק ַא ףיוא טכָאק

 סטעפ סָאד רעכיא טעייז ןוא ןעלחיקסיוא לעסיבַא סע טזָאל טציא
 ,קָאלשכרוד ןיא טנעלענסיוא (ילראמ) טָאלק-זישט ןעטלעּפָאד א רעביא
 טינ סטעפ סָאד טָא ךָאנ זיא עקַאמ לָאמַא ןוא .ןעלחיקרַאפ טזָאל
 ץלַאמש לעסעק םענעניזעגבַא םעד טָא ןיא טסינ ָאט ;ןייר ןעצנאגניא
 .ןעבָאק קעװַא סע טלעטש ןוא ךרוד טוג טשימ ,רעסַאװ עגיכָאק ןיירַא
 םָאד ןעוו .בָא ךיז ןעצעז ןעלטניּפ עצרַאװש עלַא .סיוא טלהיק ןַאד
 ,רעסַאו ם'נופ ּפָארַא סָאד ןעמ טמהענ ,טרעוװילנרַאפ ןיוש זיא טעפ
 ךױא רשפא ךָאנ זיא עכלעוו ,עטשרעטנוא סָאד םורַא טצַארק ןעמ
 ןיא ,ילכ רעד ןיא ןעמ טזָאלוצ ץלאמש ענייר סָאד טָא ןוא ,לעקנומ
 .ןעמלאה סע ליוו ןעמ רעכלעוו

 טרעװ סטעפ עטלעגערפעגסױא עכלעוו ןופ ,ןעכאזרוא רעיפ יד
 םייקמעפ .טפול ןוא טייקטכייפ ,טײקמירַאװ ,טכיל :ןענייז ,עילַאק
 רעהירפ טקעדעגוצ טוג ,ּפָאט םענעדרע ןַא ןיא ןהעמש םוראד ףרַאד
 סע ;לעקעד ןעגנע ןַא טימ טשרע ןעביוא ןוא ריּפַאּפ טסקעוועג טימ
 ,ץאלּפ ןעקורט ,להיק א ןיא ןהעטש ףראד

 ,לָאמ ךס ַא ןעכַאז םטעפ ןיא טלעגערּפ'מ ןעוו---.סמעפ לעקנוט
 ןופ טמוק ךיור רעד .לעקנוט טרעוו ןוא ךיור טימ ןעקעמש ןָא סע טביוה

 רַאּפרעד טָא ןוא .ןיירא ןעלַאפ סאוו ,ןעסע ךעלציּפ יד ןופ ןענערב םעד
 -גערּפ ןעדעי ךָאנ ןעייזוצרעביא טפָא ןעלמיוב ךיוא ןוא סטעפ םוג זיא
 ּפָאמ םעד ;ךעלקערב ענעלַאפעגניירא יד ןעמהענוצסיױרַא םוא ,ןעל

 .הירב ַא ןופ רהַאפעג ןייק ןייז טינ לָאז סע זַא ,לעסיבַא ןעלהיקבָא
 טָאלקיזישט ןעטלעּפָאד ַא ןיא ןירַא סטעפ סָאד ןעמ טסיג ךַאנרעד
 .קַאלשכרוד א ןיא טנעלעגסיוא

 סטעפ סָאד ןעוו -- .לעפָאטרַאק טימ ןעכַאמ רהָאלק
 . -ַאמ רהָאלק סָאד ןעמ ןַאק ,לעקנומ לעסיבַא רָאנ זיא
 ןעוו ,ןוא םַאזגנַאל סטעפ סָאד טציהרעד .לעּפָאטראק עיור טימ ןעכ
 עקיד ןיא ןעמינשוצ לעּפָאטרַאק רַאּפ ַא ןיײרַא טפרַאװ ,סייה ץינַאנ ןיוש
  לעפַאטרַאק יד ןיא ןיירַא ךיז ןעּפַאז ןעטייקצרַאוש עלַא .ךעלטפער
 .םייוו קירוצ טרעוו סטעפ סָאד ןוא

 -רעד -- טייקטעפ רעפעיט ןיא טלענערּפ ןעמ יו
 םהיא טגנערב ןוא סםַאוגנַאל סמעפ טימ ּפָאט םעד טמירַאװ)
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 טגעל (.דארג 392 ייב טנערב סטעפ ענרעדניר) .ץיח דַארג 260 וצ
 -בָא קרַאמש טינ םוא ,לָאמַא ףיוא ןעסע ךעלקיטש רַאּפ ַא רַאנ ןײרַא
 ביוא ,לעקישאק ןעטָארד ַא טימ ןיירַא טלעטש .סטעפ סָאד ןעלהיקוצ
 טמהענ ,גיטכיר טניורבעגוצ ןיוש ןענייז ןעכַאז יד ןעוו ןוא ,טליוו רהיא
 ,עלעסיש 8 רעביא ןעּפַאקבָא טוג רעהירפ טזָאל ,לעקישאק סָאד סױרַא
 - ,ריּפַאּפ עלובאב ףיוא סיוא םגעל

 רעהירפ סטעפ סָאד טוג ןעלגערּפ ןעדעי ךָאנ זיא ,טגָאזעג יו
 ןעק ןאד ןוא ,טָאלק-דישט ַא רעביא ןעהייזרעביא ןוא ןעלהיקוצסיוא
 גיטכיר יבַא ,.ב .צ ,לעמיוב ןיא .לָאמ ךס א ןעלגערּפ םעד ןיא ןעמ
 -רעד ,שיילפ ךַָאנרעד ,שיפ רעהירפ ןעלגערּפ ןעמ ןָאק ,ןעגיזעגרעביא
 טהעז .ןָא טינ ךיז סָאד טמהענ ךורעג םוש ןייק טימ לייוו ,טכורפ ךָאנ
 ,481 לעטעלב ףיוא ןעטייקטעפ ענעדיישראפ ןופ ןעדַארג יד

 -ערּפ ןעמ סָאװ ,ןעכַאז -- .ןעלנערּפ םוצ ןעגיטרעפוצ
 ןאד ,ךעלקערב ןיא ןייא ךילנהעועג ןעמ טלעקיו ,טלעג
 -קערב ןיא רעדיו ךָאנרעד ןוא ,ייא ןיא ןייֵא ייז ןעמ טקניט
 .סמעפ ןעסייה ןיא ןיירַא ייז ןעמ טפראוו ױזַא טָא ןוא ;ךעל
 -רַאהרַאפ א ןעבעג דלַאב לָאז ץיח יד זַא ,םעד בילוצ ןעמ טוט סָאד
 -ניא ןעטפאז יד ןענע'מתח'רַאפ ןפוא אזַא ףיוא ןוא ייא סָאד עוועט |

 ךיז ןיא ןעלָאז ייז זַא םוא ,וצ ןעמ טיג ךעלקערב יד .ןעסע ןיא גינעוו
 ,ןעביילב ייז .סױרַא טרָאפ רשפא ןעמוק סָאװ ,ןעטּפַאז יד ןעּפַאזנײרַא
 ױזַא םָא ןוא .ןָא םינ רָאנ טרעוו ןעסע סָאד ןוא ךעלקערב יד ןיא ,ָאזלַא
 :סָאד ןעמ טכַאמ

 ,סראטש רהעז טינ ,ייא ןַא טּפַאלקוצ רעלעט ןעגישטַאלּפ ַא ףיוא
 ןעדעי וצ רעסַאװ לעפעל-סע ייווצ) רעסַאװ לעפעל-סע ייווצ וצ טיג ןוא
 מימ רעהירפ ןעסע סָאד טקעדַאב .טנעהָאנ ךעלקערב יד טלַאה .(ייא
 רעדיו טקעד ןעביוא ןוא ייא ןיא ןייא סָאד טקניט ןַאד .ךעלקערב
 ןיירַא טפרַאװ ןוא ןענעקורטוצ לעסיבַא טזָאל .ךעלקערב טימ רעביא
 .סטעפ ןעסייה ןיא

 סע ןוא ןעלגערּפ םוצ ןעסע סָאד ןעגיטרעפוצ עגיזָאד סָאד טָא
 -םָאבעלַאב עשיטַאמעטסיס יד רַאפ םעוקַאב רהעז זיא ןהעטש ןעזָאל
 .(2908 לעטעלב) הירפ רעד ןיא ןעכָאק סָאװ ,סעט

 -עוו ךס א קעװַא טהעג ןעלנערּפ אזַא ייב -- .סָאמ עגיבלעז יד
 גידנעטש ןעמ ףראד ךָאד .ןעלגערּפ ןערעדנַא ןיא יו ,טייקטעפ רעגינ
 ןירַא םינ טגעל לָאמנייק .ןעלגערּפ ןעדעי ךָאנ טייקטעפ עיינ ןעסיגוצ
 | .םייה ץנַאג זיא טייקמעפ יד רעדייא ,ןעסע סָאד

 ךעלקיטש ךס ןייק טינ טלעגערּפ -- .לָאמ ַא ףיוא ךס ןייק טינ
 טגעל ;ןערעװ טלהיקענּפָא טינ לייוורעד לָאז טייקטעפ יד זא ,לָאמא ףיוא
 ןעו .לעפעל א טימ רעביא ייז טחערד ןוא ךעלקיטש עכילטע ןיירא
 -ייר ףיוא סיוא ייז טגעל ןוא םיורא ייז טּפאכ ,טניורבעגוצ טוג ןיוש
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 טיה .סטעפ סָאד ןעּפַאזוצנייא ףיוא (ריּפַאּפ עלעג) ריּפאּפ עלובאב רענ
 .רעסַאװ ןעצירּפשוצניירא ךיז

 -וצ לעּפָאג א טימ ןעשימ -- .לעּפָאנ ןייק ןעקעטשניײרַא טינ |
 -וצסיורא ןָא ןעביוה ןעטפאז יד ןוא ,ןעסע עטלעגערּפעג סָאד טכעטש
 .ןעניר

 ױר רענאקירעמַא יד -- (ירָאװהעס) סטעפ עקַאמשענ
 -עג ןעמ ןוא ,'טעפ ירָאװײס;, םטעפ טרָאס םעד טָא ןעפ
 -עג טרעװ סטעפ רעכילנהעוװעג ואו ,ץלַא וצ סע טכיורב
 טכַאמ ױזַא טָא ןוא .וז .א .א ןעלנערּפ םוצ ,סקעבעג םוצ : טכיורב
 ,סטעפ טנופ ןעדעי ףיױא ןוא סטעפ עיר יד טדיינשוצ :סָאד ןעמ
 -עעט ַא ןוא לעּפע ןערעיוז םעניילק ַא ,עלעביצ עלעטימ א טמהענ
 עלעפעל-עעט 8 ,עלעביט 8 ןיא ןעדנוברַאּפ ,םייחט םענעלָאמעג עלעפעל
 עסייוו רעד ןופ ךעלטעלב רָאּפ ַא ןוא עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקַאהוצ
 םיג ןוא סמעפ סָאד רעהירפ טזָאלוצ .ןעבעגוצ ךיוא ןעמ געמ ירעלעס
 לעּפע רעד ןוא עלעביצ יד ןעוו .ןעכאז טנעכערעגסיוא יד וצ ךָאנרעד
 ךַאנרעד ןוא ןעלהיקסיוא ּפָאמ םעד ןעמ געמ ,ךייוו ץנַאג ןיוש ןענייז
 -ברוד ַא ןיא טגעלעגסיוא טָאלק-זישט ןעגידלעּפָאד א ףיוא ןעייזרעביא
 טרעוו ןופרעד .לעפעל םענרעצליח ןַא טימ רעביא טוג טגָאלש .קַאלש

 .טַאלג סע
 גימרַאפ ןעטלַאה ףרַאד עטסָאבעלַאב עדעי -- .ךילצינ ךילקערב

 .ַא .א ןעלגערּפ םייב ,ףוע ןַא ןעליפנָא םייב ץונוצ ןעמוק ייז .ךעלקערב-הלח
 ַא ןיא םיוא ןעמ טנעקורט ,שיט ןופ ןעביילב סָאװ ,הלח ךעלקיטש יד .וו
 -ַאק) ץלָאהרעגלַאװ ץטימ ייז טעשטַאקוצ ןעמ ןוא ןעוויוא ןעמירַאװ
 יולס ןייא ןיא עניד יד :קַאלשכרוד ַא ףיוא רעביא טּפיז .(עקלעשט
 .ןעטייווצ ַא ןיא ערעבערג יד ןוא ןײרַא

 שיילפ
 | .תוצע ןוא ןעּפיצנירפ |

 -םױרַא טינ ןעלַאז ןעטפַאז יד זַא ,ןעמ טכוז שיילפ ןעכָאק םייב
 ןוא .םעט םוש ןהָא ןוא ןעקורט שיילפ סָאד זיא ייז ןהָא לייוו ,ןעניר
 ןעמשרע םעלַא םוצ טהירב ןעמ ןעוו ,רָאנ ןעמ ןָאק סָאד ןעמיהרַאפ
 ,רעהירפ טגָאזעג יוז .ןעכָאק סָאד טלעמש ןעמ רעדייא ,שיילפ סָאד בָא
 ןופ לעסייוו סָאד יו עניבלעז סָאד ,ןעמויבלַא ןַארַאפ שיילפ ןיא זיא
 ןוא ץיה רעד ןופ םעװעטרַאהרַאפ טרעוו ןעמויבלַא רעד טָא .ייא ןַא
 יד ןעכלעוו ךרוד ,לעטייה סייוו ַא טימ יוו שיילפ סָאד רעביא טהיצ
 םיור יוװ ,ליּפשייב םוצ ,טסייוו רעדעי .סױרא טינ ןיוש ןענעק ןעטּפַאז
 יד טַא .טהירבעגרעביא רָאנ טרעוו סע ןעוו ,סייוו דלַאב טרעוו שיילפ

 | .ןעמויבלא םעד ןופ לעטייה סָאד זיא טייקסייוו ;
 סָאד ךרוד טפרַאװ ןעמ ןעוו ,ןַאד טרעוו לעטייח עגיזָאד סָאד ןוא
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 א ןיא רעדָא ,(עדָארָאװַאקס) ןאפ-יירפ רעטציהוצ א ףיוא שיילפ עיור
 ץרעטנוא רעטנורַא שיילפ סָאד טלעטש ןעמ ןעוו רעדָא ,ּפָאט ןעסייה
 / םענעטָארד א ןיא סע טלַאה ןעמ רעדָא ,ןעווױאדזַאג ןיא םַאלפדזַאג

 -רעביא ,שיילפ סָאד גידנעשימ .וו .ַא .א ןעליוק עטייה רעביא רעטָארב |
 ןעמויבלא םעד ןעװעטרַאהרַאפ ץיה רעד ןעמ טפלעה ,סע גידנערעק
 טע'מתח'רַאפ טימרעד ןערעוו שיילפ ןוא ןעטּפַאז יד ןוא ,ןעטייז עלַא ןופ
 .סױרַא םינ ןיוש ייז ןעניר ןעכָאק ןעגידרעטייוו ןיא ןוא ,גינעוועניא

 -בָא/ טרעװ שילפ -- .ןעכַאק םינימ- יילרעכילטע -
 ,סע טקַאב ןעמ ןעװו ,םע טָארב ןעמ ןעװ ,"טכָאקעג
 / .ןעמ ןעוו ןוא ץרַאּפ ןיא סע טכָאק ןעמ ןעוו ,סע טלענערּפ ןעמ ןעוו
 עג ןעכַאק םינימ ענעדיישרַאפ עלַא יד וצ .רעסַאװ ןיא סע טכָאק
 עג םורַאד טלָאװ יורפ עדעי .ץיה ןעדַארג ענעדיישרַאפ ןעמ טכיורב
 ךימ ןענייצ רעמעּפש .רעטעמָאמרעט קַאב ןוא ךָאק ַא ןעבָאה טּפרַאד
 יד םוא ,םילכאמ עסיוועג ייב ףרַאד'מ סָאװ ,ץיחה ןעדארג יד ןָא)
 טימ רעכיז ןייז ןוא קירב רענרעזייא ןַא ףיוא ןהעג ןענָאק לָאז יורפ
 מ יי ה נ ר ַא 9 ַא טימ ץיח יד ןעמ טסעמ ַאקירעמַא ןיא ָאד .גלָאפרע
 .ערעדנא טימ -- עּפָאריײא ןיא ,רעטעמָאמרעט

 םראד ןעמ ןעװ -- .שיילפ ןעקאב טייב םיללכ
 וצ טוג זיא ,ןעקַאב םוצ ןעװױא ןיא .שיילפ ןעלעטשניירַא
 שיילפ סָאד ןענעמתח'ראפ רעהירפ ףרַאד ןעמ זא ,ןעקנעדעג
 ןיא ןעלעטשניירַא סע ןעמ זומ םורָאד ,לעטייה ןעמויבלא םעד טימ
 יד ןערענעלקראפ ךָאנרעד ןוא ,טונימ 19 ףינא ןעוויוא ןעסייה ַא רהעז
 ,,ב .צ ,טָא .לכאמ ןעדעי ייב טגיײצעגנָא ןערעוו טעװ סע טול ,ץיה
 ,טייהנראפ דַארג 400 זיב 880 ןופ טרעדָאּפ לכאמ רעסיוועג ַא ןעוו
 םוא ,דַארג 880 ייב ןעוויוא ןיא ןעלעטשניירַא שיילּפ סָאד יורפ יד ףרַאד
 -לֵא םעד ןעװעטרֿאהרַאפ ןוא ןעּפַאכמורַא דלַאב סע לָאז ץיח עכיוה יד
 טונימ 13 עטשרע יד ךָאנ ןַאד ןוא .ןענע'מתח'רַאפ סע ןוא ןעמויב
 ןיא שיילפ סָאד ןעטלַאה רָאנ ןיוש ןוא זַאג םעד ןעהערדנייא יז ףרַאד
 .ןערעוו וצ טנערבעגוצ טינ ןערעכיזרַאפ וצ םע םוא ,ץיה דַארג 200

 ןיא לעצעט ענעטסאבסע ןא ףיוא ןעגיל ףראד רעמעמָאמרעט רעד
 ןעשירמקעלע ןא טימ ןוא ,לעריט ם'נופ סעשטניא םקעז ,ןעוויואיקַאב
 .ןעדַארג יד ףיוא קוק א ןעמ טיג טיַאל-שעלפ

 טכַאקעג ךיוא ןעיורפ ןעכָאה רעטעמַאמרעט ַא ןחָא ,ךילריטַאנ
 -עג ייז ןעבָאה טייקמינעג ךס א ךָאנ רָאנ עקטט רעבָא ,ןעקאבעג ןוא
 8 ןיא רעטעמָאמרעמ א .גיטכיר טייברא רעייז ןָאט טנעק
 ןאלּפ םעד ףיוא ןעטײברַא וצ טרָאּפשרַאּפ ןעמ ןוא רעזייוו-נעוו רעטוג
 | ."טינ רעדָא ףערט,

 -ץל ,ןעלעה א סע טָאה ,שירפ זיא שיילפ ןעוו -- .שיילפ שירפ
 -נעקורטראפ עצראווש ענייק ןוא ,סייוו זיא סטעפ סָאד ,רילָאק ןעגידעב
 .שיילפ טלַא ןיא יוװ ,ָאטינ ןענייז ןעקעלפ עט
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 יד ןיא ןעמ טהעז טפָא רהעז -- .סטעפ רעלענ טימ שיילפ
 זיא טיור טָאטשנא ןוא סטעפ רעלעג טימ שיילפ ןעטיילק-שיילפ עניליב
 -ינער רעזנוא .ןעכייו ןעמ ףראד שיילפ אזא .לעקנוט-ךיליולב סע
 -דניווש יד ןעדיײנשוצסױרַא תומהב עניטכיזדניווש ןופ טביולרע גנור
 .שיילפ סָאד ןעפיוקראפ ןוא ןעגנול עגיטכיז

 ארמילעס .ארטילעפ טימ טכאמעג טרעוו סָאד -- .ףעיב דנרַאק
 -ַאפ ןענייז םע .ןענָאמ ןעכילשנעמ ן'ראפ לאירעטַאמ ןייק טינ זיא
 ןעסע םוראוו ,ךיז ןעביילקוצסיוא ףיוא סנעסע עטוג לעיפ יוזא ןאר
 ? םנעסע עטפאהלעפייווצ

 רעדנַא ןַא רָאג טגירק שיילפ סָאד -- .טכַאנ רעביא ץלַאז ןיא
 טבייר .טכַאנ רעביא ןעצלַאזעגנייַא טייהרעיור טגיל סע ןעוו ,םעט ןימ
 .עצישטראג רענעקורט לעפיבא טימ רעביא ךָאנ סעי

 קהעטס -- .ועֹנ ןופ םַאלפ ץרעטנוא קהעטס ןעטַארב
 -רעד .םױרַא טינ ןעניר ןעטּפַאז יד ןעװ ,םוג ןאד רָאנ זיא
 יד .םאֹלפ ןעקרַאמש א רעטנוא ןעקורוצרעטנורַא טוג סָאד זיא רַאּפ
 -לעוו ,(ייא ןופ לעסייוו) ןעמויבלַא םעד םורָא ּפַאכ ַא דלַאב טיג ץיה
 טוָאל ןוא טעוועטראהרַאפ טרעוו רע ןוא ,שיילפ ןיא ןַארַאפ זיא רעכ
 רעטייווצ רעד ףיוא רעביא דלַאב טרעק .ןעטּפַאז יד סױרַא טינ ןיוש
 זיא שיילפ סָאד ןעוו טציא .ןהעשעג לָאז עגיבלעז סָאד זַא םוא ,טייז
 -עלק םאלּפ םעד ןיוש ןעמ געמ ,ןעטייז עדייב ןופ טע'מתח'ראפ ןיוש
 .טפָא סָאד גידנערעקרעביא ךיוא ,ןעטָארברעד ןעזָאל ןוא ןעכַאמ רענ

 טרימש -- .םַאלֿפ וַאנ ץרעטנוא שיילפ ןעטָארב
 -צ םעד ןופ ךעלטָארד יד םטעפ טימ ןָא םוג רעהירפ
 שיילפ סָאד טגעל רהיא רעדייא ,(ןָארייא דירג) רעטָארב ןעטניילענפיונ
 רעבָא .ךעלטָארד יד וצ ןהעטשוצ קרַאטש ױזַא טינ סע טעוװ ,ףױרַא
 לָאז לעריט סָאד ןוא .ןייז טציהוצ טוג רעהירפ ףרַאד ןעוויוא רעד
 .םַאלּפ םוצ טנעהָאנ שיילפ סָאד טלַאה .ןעפָא ןעביילב

 ןָארייא דירג םעד טרעק -- .םַאלֿפ ץרעטנוא טָארב ןעמ ןעוו = |
 .ןעביוא ןופ ךיז טעוואי טּפַאז יד יו לענש ױזַא ,רעביא שיילפ ן'טימ
 .קאסימולָאּפ ןעסייה א ףיוא טגנַאלרעד .ןעטַארב ן'כָאנ טצלאז

  -רעד -- .(ערָארָאװַאקס) ןַאפ-יירפ רעד ןיא ןעטָארב
 ןאפ-יירפ םונימולא רעדָא ענרעזיא ערעװש א קרַאטש טציה
 םעד ףױרַא ףראוו ַא טינ .ץלַאז עקנעסיבַא טימ יז טלעקנירּפשַאב ןוא
 ךָאנרעד ןוא םייז ןייא ןופ רעהירפ וצ טָארב ַא םהיא טיג ןוא ,קהעטס
 םייב .שילגנע ףיוא סָאד ןעמ טפור ,"טיא רעיס , .רעטייווצ רעד ןופ
 טינ ןעלָאז ןעטּפַאז יד םוא ,שיילפ סָאד טינ טכעטשוצ ןערעקרעביא
 עדייב ןופ טםע'מתח'רַאפ ןיוש זיא שיילפ סָאד ןעוו טציא .ןענירסיורַא
 נידנערעקרעביא ,סע טָארברעד ןוא םַאלּפ םעד טרענעלקרַאפ ,ןעטייז
 | .טפָא סע

 -סואר עטקעדעגוצ עגיטנייח יד -- .רעטַארב רעטקעדענוצ ַא
 יד ןוא ץיה עצנאג יד ןייא ןעטלאה ייז לייוו ,טוג רהעז ןענייז סרעט
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 ןענייז סרעטסואר םונימולא יד .ןענערב ןופ שיילפ סָאד טיהראפ עראּפ
 | ,עטסעב יד ןענייז ייז רעבָא ,רעיימ

 -ראפ טרעוו ּפוז רעד ןיא שיילפ -- .לענש וצ ןעכַאק טינ רָאט
 | | .לענש וצ טכַאק סע ןעוו ,טעוועטארה

 סָאד ןעכָאקוצפיוא רעהירפ טוג זיא ּפוז שיילפ ַא טכָאק ןעמ ןעוו
 -ענ סױרַא סע טמוק ,שיילפ םָאד ןיירַא טגעל ןעמ רעדייא ,רעסַאוו
 .ןעמויבלַא םעד טעװעטרַאהרַאפ ץיה יד ליייװ ,רעקַאמש

 שיילפ ןעכָאטשוצ לייוו ,לעּפָאג ַא טימ שיילפ סָאד טינ טשימ
 | ,זַאלקַאמשעג טרעוו ןוא ןעטּפַאז יד ןָא טרעוו

 טרעוו יז .ּפוז-שיילפ ןיא טּפַאזענעמיל לעסיבַא ןיירַא טשטעווק
 | .רעקַאמשעג ןופרעד

 סע זיא ,גיטרַאפ בלַאה ַא ןיוש זיא סע ןעוו ,שיילפ סָאד טצלַאז
 | - .רעכייוו

 -רַאק רָאּפ ַא ןיירַא טגעל ,ןעצלַאזעגרעביא זיא ּפוז-שיילפ יד ןעוו
 .ץלַאז עגירעביא סָאד ןייא ןעּפַאז ייז ןוא לעּפָאט -

 -פָארַא ליוו ןעמ ןעוו -- .סטעט סָאד ןעמהענוצּפָארַא טכייל
 טמהענ ,ןעלהיקסיוא יז ןעמ ףראד ,ךיוי רעד ןופ עטעפ סָאד ןעמהענ
 ּפוז יד ןָאק ןעמ רעדָא .בָארַא טכייל סטעפ עטרעווילגראפ סָאד ךיז
 | .טנעווייל םענייר ַא ךרוד ןעייזרעביא

 םוע סָאד זא ,ןהעז ףראד ןעמ -- .ףֹוע ןַא טפיוק ןעמ ןעוו |
 8 ןוא ךעלסיפ עטאלג ,עגידנעגיוב ,עכייוו טימ ,ךעלטעפ ץנאג ןייז לָאז
 .םיוה עכילבלעג ,עכילטכייפ ,עטַאלג

 ךיז ףראד טיוה יד ןוא ןעגיוב טכייל ךיז ףראד ןייב-טסורב רעד
 יד ןוא ;רעגניפ יד ןעשיווצ יז טהערד ןעמ ןעוו ,ןעסיירוצ םכייל
 םעוװו טינ בוא .קירוצ ןעהערד טכייל ןענָאק ךיז ןעפראד ןעלגילפ
 םוע ןַא ייב ןעגיוא יד .ןוה עטרַאה ,עטלַא ןא ןעלדנַאהנייא ךיז רהיא
 ךס א טימ טקעדאב טיוה יד ןוא טור םַאק רעד ,רהָאלק ןייז ןעפראד
 | .םעקנעּפ

 -עג ןענייז ןערעדעפ עלעקנוט טימ רענהיה זא ,טביולנ ןעמ
 | .עלעה טימ יו ,רעקַאמש

 ענעקורט ,עטרַאה טימ טקעדַאב םיפ יד ןענייז תופוע עטלַא ייב
 / .טרַאה זיא ןייב-טסורב רעד ןוא ,טיוה

 ןיא לייוו ,סיוא יז טמוק רעגיליב ץלא ,ןהוה יד רעסערג סָאװ
 .רענייב גָאװ עניבלעז יד רַאפ טעמכ ןעמ טלהָאצַאב עדייב

 -ַאז םירעדעג יד זא ,ןהעז ןעמ ףראד ףֹוע ןא ןעכאמ םייב
 -אפ ייז ןיא ןענייז לָאמַא לייוו ,שיילפ ןיא ןערהירנַָא םינ ךיז ןעל
 -אפסיוא םוג דלַאב ףוע סָאד ףראד ןעמ .ןעבטרקימ עגיטפיג ןאר
 ןפיוא ןעטלַאה ןוא ןעקעדוצ ,ךוט םענייר ַא טימ ןעשיווסיוא ,ןער
 -אק רעכיג טרעװ לערעבעל סָאד .ןעכָאק םע ףראד ןעמ ןיב זייא
 .גנַאל ןעטלַאה טינ סָאד ןעמ ףראד ראפרעד ,עגירביא סָאד יו ,עיל
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 ןייא יז טקייוו ,לַאג רעד ןופ םרעטיברַאפ טרעוו ףוע סָאד ןעוו
 .עדָאס-קנורמ לעפיבַא טימ רעפַאװ רעטלַאק ןיא העש רעבלַאה ַא ףיוא

 וע טלַא ןַא טלעטש ןעמ רעדייא -- .ףוע טלַא ןא ןעטַארב
 ףיוא ןעמיטסוצכרוד טוג רעהירפ יז זיא ,ןעטַארב ןעוויוא ןיא ןיירא
 .ּפָאמט ןעטקעדעגוצ גנע ןא ןיא רעסאוו עקניסיבא ןיא לערעייפ ןיילק א
 - ,טייצ העש ייווצ א ןערעיודעג ףרַאד סָאד

 -וצ רעהירפ ףוע עטליפעג סָאד טזָאל -- .ןעניורבוצ רעהירפ
 טסורב רעד טימ רעביא סע טרעק ןאד ,ןעוויוא ןעסייה ןיא ןעניורב
 -עג טרעוו ןוא ןעטפַאז יד טימ ןָא שיילפ עצנאג סָאד ךיז טליפ ,בָארא
 .קַאמש

 םילנאמ שיילפ =
 .םואס עלעביצ טימ שיילפ טסורב

 .עלעביצ ךעלקיטש עניד זָאלג 2 .שיילפ טסורב טנופ 8

 ,הלח טעיווילואה ןופ ךעלקערב .םנירגיּפוז לעטניב 1
 .םטעפ לעפעלסע 2 .ךעלעגענ עצנאג עכילטע

 .להעמ עטניורבעגוצ לעּפעלסע 2 ,סנרָאקרעּפעּפ עכילטע

 .ךיוי שיילפ זָאלג 1 | .ץלאז ,ייא 1

 טסורב ענרעדניר קיטש סָאד ךוט ןעפַאנ ,םענייר א טימ בָא טשיוו |

 לָאז םע זַא ,ךעלדנעב ענייר טימ ןעמַאזוצ טונ סע טדניב ןוא שיילפ

 טימ ּפָאט ןעפעיט ַא ןיא ןירַא סע טנעל ןוא טלעקיוועגנייא גנע ןייז

 יד ,ךעלעגענ עצנַאג יד ,םנירג ּפוז לעטניב סָאד ןיירַא םוט .רעסאוו

 טרעוו סָאד זיב ,לרעייפ ןיילק ַא ףיוא ןעכָאק טזָאל ןוא םנרָאקרעּפעּפ -

 טסייר ,שיילפ סָאד סױרַא טמהענ טציא .טצעל םוצ טצלַאז .ךייוו

 סָאד טגָאלשוצ .עלעקעב ַא ףיוא סיוא םע טנעל ןוא ךעלדנעב יד ּפָארַא

 טקעדַאב ןוא ןעביוא ןופ רָאנ ,שיילפ סָאד בָא טימרעד טרימש ןוא ייֵא

 רעטנורַא סָאד טלעטש ןוא ךעלקערב עטנעקורמעגפיוא עכילבָארג טימ

 .(טייהנרַאפ דארג 400-490) ןעניורבוצוצ םַאלּפ זַאנ ןעסייה רעטנוא

 ענעטינשוצ ןיד זָאלג עבלַאה ַא .ןערבנייא עלעביצ םעד טכַאמ טציא

 ייווצ יד וצ טיג .סטעפ לעפעלסע ייווצ יד ןוא טלענערּפעגוצ ,עלעביצ

 ךיוי זָאלג רעד טימ סע טרהיפוצ ןוא להעמ עטניורבעגוצ לעפעלסע

 ןעדעי טיג .לַאמכָארק רעטַאלג א טרעוו סָאד זיב טכָאק .שיילפ ם'נופ

 .םואס עלעביצ םעד טימ טקעדַאב ןוא שיילפ עיצרַאּפ א

 .שעקשעּפמָאּפ טימ שיילפ לעסַאר

 .ןערעעמ עטקָארבעגנָא זָאלג 14 .שיילפ טנופ ייווצ

 עסייװ עטקַארבעגנָא זָאל 8 .להעמ טעיוו-לואה
 | .עווקורב .רעּפעּפ ןוא ץלַאז

 .לעּפָאט -  .עלעביצ 1
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 טשימ .שיילפ טנופ ייווצ א ךעלקיטש עגיכיקערעיפ ףיוא טדיינשוצ
 םעט םוצ רעפעפ ןוא ץלַאז טימ להעמ טעיוװ-לוָאה זָאלג לעטרעפ ַא סיוא
 ,סמעפ לעקיטש א טזָאלוצ .שיילפ ךעלקיטש יד רעביא טוג טיש ןוא
 טניורב ןוא סע טציחרעד ,םטעפ עטלעגערּפעג גיטרַאפ טמהענ רעדָא
 טפראוו ,לעפעל ן'טימ טפָא סע נידנעשימ ,שיילפ סָאד וצ םעד ןיא
 זַא ,רעסַאװ עגיכָאק ןָא טסיג ,ּפָאט א ןיא ןיירַא ןעמאזוצ ץלַא סָאד
 ַא ףיא טכָאק ןוא וצ טוג טקעד ; שיילפ סָאד ןעקעדרעכיא לָאז סע
 -כָאקעג ןופ ךיוי טרָאװק עבלַאה א .העש יירד ַא ןעגעג לערעייפ ןיילק
 ,רעפַאװו םעד ןיא (ןערָאדימאּפ) סָאטײמָאט ענעניזעגרעביא ןוא עט
 .שיילפ םעד םעט ןערעפעב ַא וצ ךָאנ טיג

 טיג ,עלעביצ א ןיירא טקַארב ,ןעגנאלרעד ן'ראפ העש עגרַאק א
 ךעלקיטש זָאלג לעטירד סָאד ןערעעמ ךעלקיטש זָאלג לעטירד סָאד וצ
 ןוא לעפָאטראק ךעלקימש עכילסיורג רעזעלג רעיפ ןוא עווקורב עפייוו

 .םאלפ םעניילק ַא ףיוא רעטייוו טכָאק |
 שיילפ םוצ טיג ,ןעננאלרעד ן'ראפ טונימ גיצנאווצ ,ןהעצפופ ַא

 | :ױזַא טָא טכַאמ ןעמ עכלעוו ,(סגנילּפמַאד) סעקשיּפמָאּפ יד וצ

 ,(םננילּפמָאד) סעקשעּפמָאּפ
 .סטעפ לעפעל-סע 2 ,להעמ טעיוו-לואה רעזעלג 2
 ,ץלאז ,רעסַאװ זָאלג 54 .רעדױּפ גניקעב ןעטוג .פעל-עעט 3

 יירד יד טימ ,להעמ טעיוולואה רעזעלג ייווצ יד ףיונוצ טשימ
 ןוא םעט םוצ ץלַאז ,סטעפ לעפעליסע ייווצ ,רעדױּפ גניקעב ךעלעפעל
 ץרעביא םיױא גייט סָאד טָא טגעל .רעסאוו זָאלג לעטרעפ יירד יד
 ,ןעכָאקכרוד ייז לָאז ץערַאּפ יד זא ,וצ טוג טקעד ,םייוולעפעל שיילפ
 .טונימ גיצנאווצ-ןהעצפופ ַא ּפָאט םעד גידנעקעדפיוא םינ

 - .סחעטס ןעקנַאלּפ רעטליפעגנָא
 .ירעלעפ עטקַאהוצ דעלקעטש 2 .קהעטס ןעקנַאלּפ טנופ 2
 .עווקורב עסייוו 1 .ךעלקערב הלח זָאלג 1
 .רעעמ 1 .רעפעפ ,ץלַאז
 .רעסַאװ רעזעלג 2290  .טקַאהוצ ,עלעביצ עניילק 1

 לעטייה סָאד יו םעדכָאנ ,קיעטס-ןעקנאלפ םעד ןעקורט ּפָא טשיוו
 -עג ץכעליפעג ַא םהיא ףיוא םיוא טגעל ןוא ןעגױצעגּפָארַא ןיוש זיא
 זָאלג רעבלַאה ַא טימ טשימעגסיוא ,דעלקערב-הלח זָאלג רעד ןופ טכַאמ
 ייווצ יד ןוא עלעביצ עניילק עטקַאהוצ ןיד יד ,רעפעפ ץלאז ,רעסאוו
 סָאד זַא ,קייטּפ םעד ןייא טלעקיוו .ירעלעס עטקַאהוצ ךעלעקעטש
 .לעדנעב ןייר ַא טימ סע גידנעדניבראפ ,ןעמוקסיורא םינ לָאז ץכעליפעג
 עלעווקורב עסייוו יד ךעלעקיטש עגיכעקעריפ ןיא ןָא םמדיינש טציא
 רעטַארב ןעטקעדעגוצ א ןיא קעווא סָאד םגעל ןוא ,רעעמ םעד ןוא
 רעזעלג ייווצ יד ןָא טסיג .שיילפ םָאד ףױרַא טנעל ייז ףיוא ןוא
 ייוצ א ףיױא ןעקאב ןיירַא סָאד טלעטש ןוא וצ טקעד .רעסאוו
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 ץכעליפעג ן'טימ טננאלרעד ןוא ךעלטפער ןָא טדיינש ךַאנרעד .העש
 .גינעווניא

 .שאלונ רעשירַאגנוה

 .עלעביצ א = | ,שיילפ ןרעדניר טנופ 1 |
 ,אטיײמַאמ עטפמעדעג .שיילפ םבלאק טנופ 1
 .אקירּפַאּפ ,ץלאז .לעפָאטרַאק ,םמץפ

 טלעגערפ ןוא ךעלקיטש עניילק ףיוא ןעשיילפ עדייב יד טדיינשוצ
 -סיוא ,סטעפ לעסיבַא ןיא עלעביצ רעטקָארבוצ ןיד רהעז רעד טימ ייז
 א ןיא ןיירא טגנעל .םעט םוצ אקירּפַאּפ ןוא ץלאז טימ ייז גידנעשימ
 -אט עטפמעדעג עטכידעג רעזעלג ןעבלאהרעדנא ןָא טסינ ,לעּפעט
 ןראפ .גיטראפ זיב לערעייפ ןיילק א ףיוא ןעכָאק טזָאל ןוא ,אטיימ
 ןוא לעפָאטראק ךעלקיטש עטקָארבוצ ןיד ןיירַא טפראוו ןעגנאלרעד
 .גיטראפ ןערעוו לעפָאטראק יד זיב ךָאנ טכָאק

 .ןיטס שירייא
 סעלעביצ 2 | טייקטעפ לעפעל-םע 1
 לעפָאטרַאק 9 | שיילפ טנופ 2
 ךַאלרעעמ 2 להעמ טעיו-לָאה לעפעל-סע 2

 .ץלַאז : רעפעפ
 ןוא טלהעמאב ,ךעלקיטש עניילק ץנאג ןיא שיילפ סָאד טדיינשוצ

 ,ּפָאמ א ןיא ןיירא ייז םגעל .סמעפ לעפעל םעד ןיא ךרוד ייז טלעגערּפ
 םע לָאז סע זַא ,רעסַאװ םייה ןָא טסיג ןוא טרעפעפאב ןוא טצלַאזאב
 ,העש יירד ַא ףיוא רעייפ ןיילק ַא ףיוא ןעכַאק טלעמש .ןעקעדרעביא
 יד ןיירא טפראוו ןעגנאלרעד ן'ראפ טונימ גיסיירד א .טקעדעגוצ טוג
 ןעמ ףראד סעלעביצ יד .רעטייוו טכַאק ןוא ןעסנירג ענעטינשוצ-ןיילק
 .ןעקאהוצ טוג

 ואאה רעשלַאפ
 ןופ סנירג ענעטינשוצ ןיד -  שיילפ עטקַאהוצ טנופ 2
 עקשורטעּפ ןערעעמ ןוא עלעביצ ךעלטפערי
 רעפעפ ,ץלַאז | ךעלקערב הלח עטעפ
 .ייא ןעטייווצ ַא ןופ לעסייוו ַא שיילפ ן'ראפ ייא ןַא/

 ,ןעטעלטָאק רעדָא ןעליוק ףיוא יוו שיײלשיקַאה סָאד וצ טגיטראפ
 ךעלטפער יד ףיוא קעװַא קלח ןייא טגעל ,ןעייווצ ףיוא סע טלייטוצ
  ףךַאלּפ סא סָאד טשטעווק ןוא עלעקעב 8 ןיא ןערעעמ ןוא עלעביצ
 ,ךעלקערב הלח ענעקורט עטעפ טימ טקעדאב .גיכעלייק גנַאל ןוא
 סָאד טקעד .עקשורטעּפ ןופ סנירג ענעטינשוצ ןיד טימ טשימעגסיוא
 ןעזסיוא לָאז סע ז8 ,םורא סע טעלג ןוא שיילפ ךַאפ ןעטייווצ ן'טימ וצ
 טקַאב ןוא ייא ןא ןופ לעסייוו טימ טרימשַאב .קיטש ןייא יו
 .ןערעלחיק ַא ןיא ןַאד ןוא טונימ 15 עטשרע יד ןעוויוא ןעסייח ןיא
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 .הלח שיילפ קַאה

 זייר עניורב עמכַאקעגבָא | שיילפ קַאה
 םטעפ לעפעל-סע 9 עלעביצ 1 ,רעפעפ ,ץלַאז
 .ןערימשאב וצ ףיוא לעסייוו 1 שיילפ ן'ראפ ייא 1

 עלעביצ עטלעגערּפעג ,רעפעפ ,ץלַאז טימ שיילפ םָאד וצ טניטרַאפ
 -עגּפָא יד ןיירא טגעל הלח עטקייוועגנייא טָאטשנָא ןוא ייא םעד ןוא

 ןוא ןעמַאװצ טוג שיילפ סָאד טלַאה סָאד .זייר עניורב עטכָאק |
 ןעמ ןעכלעוו וצ ,רעד יװ ,םעט רעדנַא ןַא טָאה סע ןוא קַאמשעג זיא
 .טניואוועג זיא

 .הלח שיילפ קַאה

 שיילפ קַאה לעּפָאטראק עיור ענעבירעגנָא 1
 רעפעפ ,ץלַאז = | .לעסייוו ַא ןוא ייא 1

 עיױר א ןיירא טבייר ןוא ייא םעד טימ שיילפ סָאד וצ טיירג
 םרימש .הלח עטקייוועגנייא עכילנהעוועג יד טָאטשנַא ,לעּפַאטרַאק
 -ַאו םוש ןהָא ,ןעוויוא ןעסייה א ןיא טקאב ןוא לעסייוו ן'טימ רעביא
 -גיירא ןעמ ףרַאד םילכאמ שיילפ-קאה ץעלַא יד טָא .עלעקעב ןיא רעס

 "רעד ןוא ,ץיה דַארג 480 -- ןעוויוא ןעסייה א ןיא רעהירפ ןעלעטש
 .ץיה דַארג 980 ייב ןעקַאב

 .יוַאקירפ שיילפ ןערעדניר
 | םייקמעפ לעפעלססע 8 .שיילפ עטכַאקעג ךעלטפער עניד

 ּפוז-שיילפ רעדָא רעסַאװ זָאלג 1 .רעפעפ ,ץלאז ,להעמ לעפעל-סע 2

 ןוא טצלַאזאב ,שיילפ טכַָאקעג טלאק ךעלקיטש עניד ןָא טדיינש
 ייווצ ,טייקמעפ לעפעל-סע יירד ןופ םוָאס ַא טכַאמ טציא .טרעפעפאב
 רעפעפ ןוא ץלַאז ןוא ּפוז רעדָא רעסַאװ זָאלג ןייא ,להעמ לעפעל-סע
 ןיירא טגעל ,לַאמכָארק רעטאלנ ַא טרעוװו סע זיב טכָאק .םעט םוצ
 .ךרוד טוג סע טמירַאװ ןוא שיילפ סָאד

 .ןעטעילטָאק שיילפ ןעלדנַאמ

 ייא 1 ןעלדנאמ עסיז זָאלג 4
 סָאד וצ טשימ ,ןעלדנאמ יד טימ ןעמַאוצ קייטס םעד טלָאמוצ

 טגעל ,ןעטעילטָאק עניד םיוא טכַאמ ,רעפעפ ןוא ץלַאז ,ייא ענעגָאלשוצ
 ןיא םַאלּפ ץרעטנוא טָארב ןוא עלעקעב ןעטרימשַאב ַא ףיוא ףיורא
 םיוא וצ טָארב ןוא עלעקטעּפָאל 8 טימ רעביא טרעק .ןעוויוא זַאג
 .טייז רערעדנַא רעד
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 .שיילפ פו עטפמעדעגנייא

 -רעברָאל ךעלקיטש עניילק 2 סעלעביצ ךעלטפער
 | ךעלטעלב רעלרעפעפ עשילגנע עכילטע;

 .ךיוי ּפוז ,רעפעפ ,ץלַאז שיילפ ּפוז רעקיטש עכאלפ

 .םירא סע טמענ .זָאלקאמשעג ךילנהעוועג זיא שיילפיּפוז סָאד
 סע טגעל ןוא טצלַאזאב ,ךאלצענעּפ עכַאלּפ ףיוא טדיינשוצ ,ּפוז ןופ
 עכילמטע ןָא טיש ,ןאפ-יירפ רעד ןיא סעלעביצ ךעלעטפער ףיוא סיוא
 ןָא טסיג ,ךעלטעלב-רעברָאל עקניניילק רָאּפ ַא ,ךעלרעפעפ עשילננע

 8 ףױא סע טעשוד ןוא ןייא גנע טקעד ;ךיי רעד ןופ לעסיב א
 .ט'מעט'אב רהעז טרעוו סָאד .לערעייפ ןיילק

 .גנוצ עמרעכיורעג ַא
 .סוָאס עשינַאּפס ַא .ךעלמעווש עטקַאהוצ .גנוצ

 ןיא טכאנרעביא ןייא יז טקייו ןוא גנוצ יד סיוא טוג טשאוו
 שירפ ןָא טסינ טציא .ץלַאז סָאד סיורא טמענ סָאד .רעפַאװ טלַאק
 ןיילק א טכַאמ ,טדיזרַאפ סָאד ןעוו ןוא ,ןעכָאק טלעטש ,רעסַאװ טלַאק
 םעייז .העש ףניפ-ריפ טייחרעטקעדענוצ ןעכָאק סע טזָאל ןוא לערעייפ
 ,טיוה יד ּפָארַא טלייש .רעסַאװ טלַאק ןיא ןיירא גנוצ יד טגעל ןוא ּפָא
 סוָאס ןעשינַאּפס א טימ טגנַאלרעד ,ץיּפש ןעטרַאה םעד קעוװַא טדיינש
 עטכַאקעג עטקַאהוצ ןעשימוצוצ טוג זיא סע ןעכלעוו וצ ,(858 לעמעלב)
 - ,ךעלמעווש

 .לעטסורב סבלאק עטליפענ

 רעבעל עטכָאקעג עטקאהוצ = | / לעטסורב סבלאק 1
 ןופ םנירג עטקָארבוצ-ןיד = זייר עניורב 'עיור זָאלג 1
 ,רעפעפ ,ץלַאז ,עקשורטעּפ סעלעביצ עטלעגערּפעג

 ,לעטסורביסבלַאק ןיא ענעשעק 8 ןעכַאמ וצ בצק םעד טעב |
 רעזעלג יירד ףיוא זייר זָאלג ןייא) .זייר עניורב זָאלג ַא ּפָא טכָאק
 טימ סיוא טשימ זייר יד טָא .(רעליָאב לבָאד ַא ןיא רעסַאװ עטלַאק
 עטלעגערּפעג טימ ,רעבעל עטכַאקעג רעדָא ענעטַארבענ עטקאהוצ
 .םעמ םוצ ץלַאז ,עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקָארבוצ ןיד ןוא סעלעביצ
 ןעסייה ַא ןיא טקַאב ןוא טהיינראפ ,לעטסורב סָאד ןָא טימרעד טליפ
 א רעהירפ ןעמ ףרַאד לעטייב ןיא גינעווניא שיילפ סָאד .ןעוויוא
 ךיי רעד טימ טפָא טסינַאב .יאדוא ןעביוא ןוא ןעצלַאזַאב לעסיב
 .עלעקעב ןופ

 . .שיילפ לעסָאר סבלַאק
 רעסַאו עניכָאק ! שיילפ סבלַאק טנופ 2
 רעפעפ ,ץלַאז, סטעפ לעפעל-סע 2

 .עלעביצ עטקָארבוצ-ןיד לעפעלססע 1 |
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 .סמעפ לעפעל-סע ייווצ ןיא עלעביצ עטקָארבוצ-ןיד יד טציהרעד
 ,שיילפ סבלאק סָאד ןעטייז עלַא ןופ וצ טוג טניורב םטעפ םעד טָא ןיא

 א ןיא ןיירא שיילפ סָאד טגעל טציא ,טרעפעפאב ןוא ןעצלַאזאב |
 ןעצנַאג ןיא םינ סע לָאז סע זא רעסַאװ עגיכָאק ןָא טסיג ,עלעסעק
 טימ ןעוויוא ןיא ןעקַאב סע טלעטמש ןוא וצ גנע טקעד ,ןעקעדרעביא
 ,סעילערד ןעכאמ ןעמ ןָאק ךיוי רעד ןופ .העש ייווצ ףיוא דארג 0
 ,שיילפ םוצ סוָאס להעמ א ןעכאמ רעדָא ,סָאד גידנעלהיקראפ

 .(סמעלטָאק) ןעטעילטַאק סבלַאק

 להעמ טעיוו-לוָאה לעפעל-סע 2 סמעפ לעפעל-ססע 2
 רעדָא רעסַאװ עסייה זָאלג 1 םייה רעדָא ךיוי שיילפ זָאלג 4

 ,ץלַאז ,ךיוי שיילפ רעסאוו

 ןוא ןַאפ-יירפ רעד ןיא טייקמעפ לעפעל-סע .ייווצ יד טציהרעד
 ייז םניורב ןוא סטעלטָאק סבלַאק עטנעקורטענּפָא םונ יד ףורַא טגעל
 סָאד וצ טיג ; רעייפ סָאד טרענעלקרַאּפ ןוא ןעמייז עדייב ןופ וצ לענש
 ,טונימ ןהעצפופ ןעכָאק טזָאל ןוא רעסַאװ רעדָא ךיוי זָאלג לעמרעפ
 .ךייוו טרעוו סָאד זיב

 ןוא ,םירַאו רעד ןיא ייז טלַאה ןוא סטעלטָאק יד םיורא טמענ
 םניורב ,להעמ לעפעל-סע ייווצ יד ןַאפ רעד ןיא ךיוי לעסיב םוצ וצ טיש
 ןוא ךיי רעדָא רעסַאװ עסייה זָאלג סָאד ןיירא טסיג ןוא וצ
 טא טסיגאב .לַאמכָארק רעטַאלג ַא טרעוו סע זיב טכַאק גידנעשימ
  םוצ טצלאז .רעלעט ןיא ןעדעי סטעלטָאק יד ףיוא סוָאס להעמ םעד
 | | ,טצעל

 .סואס עקטאימ ןיא שיילפ ןעּפָאש
 -סױא שיילפ ץנעפָאש עטכָאקעג ךעלקימש ץענעטינשוצ ןיד

 .(687 לעטעלב) םואס םעד ןיא טמירַאװרעד ןוא טשימעג

 - .(םופ םָאש) םעל װָא געל
 טונימ ןהעצפופ ףיוא ןעלעטשניירא ןעמ ףרַאד שיילפ-סופ םעד

 טצלאז ןַאד .סע ןעהירבוצמורא ףיוא ןעוויוא-קאב ןעפסייה ַא רהעז ןיא
 ןעטקעדעגוצ ןיא ןיירא טגעל ןוא להעמ טימ רעביא סע טיש ןוא רעביא
 טּפָא טסיגאב .העש ייווצ ַא ץיח דַארג 880 ןיא טקאב ןוא רעטָארב
 ןעכַאמ ךיוי רעד ןופ ןעמ ןָאק טצעל םוצ .רעטָארב ןיא ךיוי רעד טימ
 עקטַאימ א טימ טגנַאלרעד רעדָא להעמ טעיוװ-לוָאה טימ סוָאס ַא
 .(5817 לעטעלב) סואס

 ,יזַאקירֿפ םאל
 להעמ טעיוו לוָאה לעפעל-סע 8 שיילפ-ןעפָאש ערעגָאמ
 רעפעפ ,ץלַאז ,טייקמעפ ,רעסַאוו סייה
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 םימ ייז טקעדַאב ,וצ טצלַאז ,שיילפ ןעּפָאש ךעלקיטש ןָא טדיינש
 .ךייוו זיב ,םַאלּפ םעניילק ַא רחעז ףיוא טכָאק ןוא רעסַאװ רעגיכָאק
 ַא טלהיק ןוא שיילפ סָאד סיורא טמענ טציא .ןעדיז םיוק ףרַאד סָאד
 -םעפ ןיא וצ טוג סע טניורב ןוא להעמ טימ רעביא טיש ,סיוא לעסיב
 רעד ןופ סטעפ סָאד ּפָארַא טמאש ,םירָאװ שיילפ סָאד טלַאה .טייק
 -וצ ןוא טכָאקעגּפָא רעהירפ ךיז טָאה שיילפ סָאד רעכלעוו ןיא ,ךיוי
 ןערבנָא ןַא טכַאמ להעמ טעיוו לוָאה לעפעל-סע יירד יד גידנעמיש
 -אּפ ןעסייה א ףיוא טגנַאלרעד ןוא םציהרעד ,שיילפ סָאד ןיירא טגעל
 טימ רעדָא ,זייר רעניורב רעטכָאקעג טימ טלעגנירעגמורא קָאסימול
 .לעפָאטראק עטשטעווקוצ

 .ןוה עטליפענ ַא

 עקניסיב א ןיא העש 8 ןעגעג ןוה עטגינײרעגּפָא יד טכַאק רעהירפ
 ךייוו יז טכַאמ סָאד .רעייפ םעניילק ַא ףיוא טקעדעגוצ טוג רעסַאװ

 טליוו רחיא ץכעליפעג רעסַאװ טימ ןָא יז טליפ טציא .ןעטַארב םוצ

 ןוא טשרעוצ רעטנורא טסורב רעד טימ ןעטָארב ןיירא יז טלעטש ןוא

 -ץגוצ לָאז יז זַא ,ןעביוא ןופ טסורב רעד טימ רעביא יז טרעק ךַאנרעד
 | .ןערעוו טניורב

 .| רעמונ סטכעליפעג
 םיַאהט עלעפעל-עעט 1 לעּפָאטראק רעזעלג 2
 עלעביצ לעפעל-סע 8 -הלח םעיוו-לוָאה רעזעלנ 2

 טייקמעפ זָאלג 4 ךעלקערב
 ייוצ טימ לעּפָאטראק עטכַאקעג עטשטעווקוצ יד ןעמַאװצ טשימ

 -עעט ךַאלּפ ַא ,םעט םוצ ץלַאז ,ךעלקערב הלח טעיוװ-לוָאה רעזעלג

 עיר עטקאהוצ ןיד לעפעל-סע יירד ,(ירעסָארג ןיא) םיִאהט עלעפעל

 ,ףוע סָאד ןָא טליפ .טייקטעפ עטזָאלוצ זָאלג לעטירד א טימ עלעביצ

 .לעטסורב סבלַאק ַא רַאּפ טוג ךיוא זיא ץכעליפעג סָאד .טָארב ןוא טהענראפ

 .2 רעמונ סטכעליפעג

 רעלמעווש עיור עטקאהוצ זָאלג 2 ךעלקערב הלח ערַאד רעזעלג 8

 ענירג עטקַאהוצ לעפעלדעעט 1 | טייקטעפ לעפעל-סע 6

 .עקשורטעּפ םיאהט לעסיב א

 טימ טייקטעפ יד ,ךעלקערב-הלח ערַאד יד ןעמַאזצ טונ טשימ

 ַא וצ טיג ,(עיױר) ךעלמעווש עשירפ עטקַאהוצ זָאלג רעבלַאה רעד

 ,םיַאהט לעסיב ַא ןוא עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקַאהוצ עלעפעל-עעט

 | .ףוע סָאד ןָא טליפ ןוא ,םעט םוצ ץלַאז

 .3 רעמונ סטכעליפענ |

 טעיװ לוָאה ענעקורט זָאלג 1 (םטָאנסעשט) ןענַאטשַאק טנופ 2

 ךעלקערב | טייקמעפ זָאלג 2
 .רעפעפ ןוא ץלַאז ,ייא 1
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 ַא טימ טייז עכאלפ יד נידנעדיינשנייא ,ןענַאטשַאק יד ּפָא טלייש
 ַא טימ ָאדערָאװַאקס א ןיא ייז נידנעגעלניירא ןאד ןוא רעסעמ ףרַאש
 רעד לָאז .ןעמונימ רָאּפ ַא קירוצ ןוא ןיהַא ייז טרַאש ..סטעפ לעסיב
 ןיא טונימ ףניפ 8 ןהעטש ךָאנרעד ייז טזָאל .רעסייה ַא ןייז םַאלּפ
 -שַאק יד טכָאק טציא .ןהעטשּפָא טעוו ץכעלָאש יד ןוא ןעוויוא ןעסייה
 .ייז טשטמעווקוצ ןוא ּפָא םעייז .ךייוו זיב ,רעסַאװ רעפייח ןיא סענַאט
 ַא וצ טםינ ,טליוו רהיא טייקטעפ רעסָאװ ןופ זָאלג לעמרעפ ַא טזָאלוצ
 -שַאק יד טימ םסיוא טשימ ,ךעלקערב הלח טעיװ-לוָאה ענעקורט זָאלג
 גידנעהיינראפ ,ףוע סָאד ןָא טליפ ןוא ייא ןַא ןיירא טגָאלש ןוא סענַאט
 מינ טסענראפ ..ןיירא ןעוויוא ןיא טהעג סע רעדייא ךילריטַאנ סָאד
 ,ץכעליפעג םָאד ןעצלַאז וצ

 .4 רעמונ סמכעליפעג
 ּפָאריס לעפעל-סע 2 | ןענַאטשַאק טנופ 9
 רעסַאװ עסייה זָאלג 4 טייקמעפ לעפעל-סע 4

 טָא ייז טכָאק ןוא ,ןעביוא טגָאזעג יו ,ןענַאטשַאק יד ּפָא טלייש
 ,ּפַאריס לעפעל-סע ייוצ םימ םמעפ לעפעליסע ריּפ טזָאלצ :ױזַא
 -שַאק עטלײשעגנּפָא יד םעד ןיא טכָאק ןוא רעסַאװ עסייח וצ טסיג
 .ץנַאג ןעמוקסיורא ןעלָאז ייז זַא ױזַא ,לערעייפ ןיילק ַא ףיוא ןענַאט
 טָארב ןוא םהיינרַאפ .ףוע סָאד ןָא ייז טימ טליפ ןוא םיוא ייז טלהיק
 | יז גידנעכַאמ ךייוו רעהירפ ,ןוה יד

 | 9 רעמונ סטכעליפעג

 ץלאז ירעלעס לעסיב ַא ןענַאטשַאק טנופ 0
 רעפעפ רעטיור ,םיַאהמ טייקטעפ לעפעל-יסע 2
 ,ייא 1 ,םיימ ךעלקערב הלח זָאלג 1

 ןיא ייז טכָאק ןוא ,ןעביוא טגָאזעג יו ,ןענַאטשַאק יד ּפָא טלייש
 ,םייקמעפ יד וצ טינ ןוא ייז טשטעווקוצ .ךייוו זיב ,רעסַאװ גינעוו
 א ןוא ךעלקערב הלח ,רעפעפ ןעמיור ,סיימ עקניסיב ַא ,ץלַאז ירעלעס
 | .ףוע סָאד ןָא טליפ ןוא ייא ןעגָאלשוצ

 .סםטכעליפעג ערעדנַא
 רעפַאװ עסייה זָאלנ 32 ךעלקערב הלח ענעקורט רעזעלג 2
 טייקטעפ זָאלנ 24 עלעביצ עמקאהוצ ןיד לעפעל-סע 8

  רעפעפ ,ץלַאז ,םיַאהט
 ץלַאז ,םיַאחמ טימ ךעלקערב הלח רעזעלג ייווצ יד סיוא טשימ

 עלעביצ עטקאהוצ ןיד לעפעל-סע ייווצ יד וצ טיג ,םעט םוצ רעפעפ ןוא
 ןעמענ ןעטסירק) רעסַאװ רעסייה זַאלג רעבלַאה רעד טימ טסיגאב ןוא
 / סָאװ ,סָאד ןָא טימרעד טליפ ןוא טייקמעפ זָאלג לעטרעפ ַא ןוא (ךלימ
 טוג ןענייז ןעצכעליפעג עטנעכערעגסיוא עלֿא יד .ןעקַאב טליוו רהיא
 | ,תופוע ןוא שיילפ ראפ



 ךובדנַאה ס'יורּפ רעד | 6

 .סעקידניא ,סעקשטאק ,זנעג ראפ טוג סטכעליפעג

 ףוע ם'נופ ץרַאה סָאד ןוא קיּפוּפ םעד ,לערעבעל סָאד טלָאמוצ = -

 -סיוא טםוג טימ סיוא טשימ .סעלעביצ עניילק רָאּפ ַא טימ ןעמַאזוצ

 טגָאלש ,טצלאזאב .הלח טעיוװ לוָאה עטקייוועגנייא ,עטשטעווקעג
 ןוא (שזדייס ןוא םייחט) גנינָאזיס ירטלואּפ וצ טיג ןוא ייא ןא ןײרַא

 .ףוע סָאד ןָא טימרעד טליפ

 .ןוה עטלַא ןַא ןעכָאק
 סָאד ,ךעלסיפ יד נידנעדיײנשּפָא ,יז טכַאמ ןוא ּפָא יז טעילַאמס

 טציא .םיוא יז טשַאװ =.גינעווניא ןופ ץלַא גידנעמענסיורא ןוא לעּפעק
 ןיא טלעקיוו ןוא להעמ טימ טנעווייל קיטש ןעסַאנ םענייר ַא טישאכ
 מימ ּפָאט 8 ןיא ןיירא יז םנעל ןוא טייחרעצנאנ ןוה יד ןייא טוג םעד
 ןוא םַאלּפ םעד ןייא טהערד ןוא ןעדיזראפ טזָאל .רעפסַאװ רעגיכַאק
 טרעוו ןהוה יד .םעט םוצ רעפעפ ןוא ץלַאז .םַאזגנַאל ןעכָאק טזָאל
 ירעלעפ רעדָא םוָאס ילסרַאּפ טימ סע טסע  .ךייוו רהעז ןעכָאק ַאזַא ןופ
 .(סעסוָאפ טהעז) סוָאס

 - ,יזַאקירּפ ןוה
 ךעלרעפעפ עשילגנע עכילטע ןהוה 1
 םיאהמ77- טמעפ לעפעליסע 8
 להעמ טעיוו לוָאה לעפעל-סע 2 רעפעפ ,ץלַאז
 לעכלעג ןענָאלשוצ 1 | - לעטעלב-רעברָאל 1

 - לעסיב ַא ןיא וצ ייז טניורב ןוא ךעלקיטש ףיוא ןהוה יד םדיינשוצ

 טסיג טציא .טּפָא גידנעשימ ,ןַאפ-יירפ רעסיורג א ןיא םטעפ ןעסייה

 .ןעקעדרעביא םיוק ייז לָאז סע זא ,רעסאוו עגיכָאק לעיפ יוזא ןָא

 -טע ,לעטעלב רעברָאל ןיילק א ןיירַא טגעל ןוא וצ טרעפעפ ,וצ טצלַאז

 עסיורג ןיא) םייהט לעסיבַא ןוא (םייּפסלָא) ךעלרעפעפ עשילגנע עכיל
 .ךייוו זיב ,לערעייפ ןיילק א ףיוא טכָאק ןוא וצ טוג טקעד ,(םירעסָארג
 טלַאה ןוא ,רעזעלג ייווצ ןעגעג ,ךיוי יד ןיירא לעּפעט 8 ןיא ּפָא טעייז

 ייוצ א גידנעבעגוצ ,ךיוי רעד ןופ סוָאס ַא טכַאמ .םירָאװ ןהוה יד

 -לעג ןעגָאלשוצ א ,להעמ טעיווילוָאה לעפעל-סע ייווצ ,םטעפ לעפעלסע

 יד זַא ,רעביא טעייז .ןעמַאזוצ ץלַא סָאד טכָאק ןוא ייא ןַא ןופ לעכ

 סע טקעד ,שיילפ סָאד ןיירא טגעל .ןעמוקסיורא ןעלָאז ןעצריוועג

 ,ןערבנייא ן'טימ) ןערעװ ןעמונעגכרוד סע טזָאל ןוא וצ טוג רעדיוו

 .שיט םוצ טגנַאלרעד ןוא

 .ךעלעסיש שיילפ ןוה

 םוָאס להעמ ןעלטימ זָאלג 14 .שיילפ ןהוה עטקאהוצ

 | ךעלקערב הלח עטעפ ךעלמעווש עטלעגערּפעגוצ
 .רעפעפ ,ץלַאז 8



 א
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 םנעל ןוא גייט ןעטעפ ןופ ךעלטעלב ענידכעלייק סיוא טעשטאק
 ייז טקַאב ןוא ךעלעסיש ןיּפָאמ יד ןופ טייז רעקניל רעד ףיוא סיוא ייז
 -ַאבעג יד ּפָארַא טמענ .נייט ץרעטנוא רעהירפ גידנערימשאב ּפָא
 ןָא ייז טליפ ןוא עלעקעב א ןיא םיוא ייז טלעטש ןוא ךעלעסיש ענעק
 -ינשוצ טימ טשימעגסיוא ,ןהוה עטכַאקעג ךעלקיטש עקנישטיּפ טימ
 ַא טימ ןוא סמעפ לעסיב א ןיא טניורבעגוצ ,ךעלמעווש עשירפ ענעט
 טימ ךעלעסיש יד טקעדַאב .(884 לעטעלב) סואס להעמ ןעלטימ לעסיב
 טנעל .ןעקַאב ןעוויוא ןיא ןיירא טלעטש ןוא ךעלקערב הלח עטעפ
 סענערב יד ןעקעדוצ סע לָאז ןוא ,גידנעסערּפ טינ ,ץכעליפעג סָאד םיוא
 טָא ןיא ןענערב ןעמענ טינ לָאז גייט סָאד זא יוזא ,ךעלעסיש יד ןופ
 - וצ םוג טניורב .ןעקאב ןעטייווצ םעד

 שיפ
 .תוצע

 -בַאשז יד .ןעלאפעגניײא טינ ןוא רהָאלק ןייז ןעפראד ןעגיוא יד
 טשטעווק ןעמ ןעוו ,ןעגנירּפשפיוא ןוא ףייטש שיילפ סָאד ,טיור סער
 ;רעסַאװ לעסיש ןופ קעד םוצ רעטנורַא טלַאפ שיפ עשירפ .ןייא סע
 .ןעכיורבעג טינ יז רָאמ ןעמ ןוא ,ףױרַא טמיווש עשירפ ןייק טינ

 טָאה סָאװ ,שיפ ןעסע וצ ןעטיח ךיז ןעפרַאד ןעשנעמ עטעפ
 ןענייז שיפ עניטנעצָארּפ-ייװצ יד .טייקמעפ טנעצָארּפ ייווצ יוו ,רהעמ

 דַאק ,ססעב-יס ,לערעקיּפ ,קיַאּפ ,שטריוּפ וָאלעי ,םמלעמס ,סרעדניולּפ |
 | .קָאדעה ןוא

 -ַָאב ,לערעקעמ שינעּפס ,שיפולב ,טוארט ,גנירעה ,דעש ,ןעמעס
 .טייקטעפ רהעמ ןעבָאה .וו .זַא .א שיפ-רעט

  ,שיפ יד ןעליפ וצ םוא רענייב יד סױרַא טמהענ רהיא ןעוו
 רהיא םעוו יצ .ןעלַארענימ ךיז ןיא ןעבָאה ייז לייוו ,ּפָא ייז טכָאק
 ,םיוא ךיוא םהיא טכָאק ןוא םיוא םהיא טגינייר ,טינ יצ ,ּפָאק םעד ןעסע
 .ךיוי-שיפ יד טרעסעברַאפ ןוא גירענייב זיא רע לייוו

 -ַאװ רעסייח קרַאמש ןיא ןעביוש ן'רַאפ שיפ יד ןייא טקניט
 ,בָארַא ןיילַא טעמכ סעקפיל יד ןעהעג ,רעס

 ןײרַא שיפ ךעלקיטש יד טגעל ןעמ ןעוו -- ןעלַאפוצ טינ טעוו
 ןעק ,ּפָאמ ןיא ייז ןעמ טכָאק ױזַא טָא ןוא טָאלק-זישט םענייר ַא ןיא
 | .ץנַאג ןעביילב ייז ןוא ןעבױהסױרַא ךעלקיטש יד ןעמ

 םָאד לייוו ,רעסַאװ טלַאק ןיא ןעכָאק שיפ יד טינ טלעטש
 סָאד לייוו ,רעסַאװ רעגיכָאק ןיא טינ ךיוא ;ןעטפַאז יד םױרַא טהיצ
 ,ןעדיזרַאפ דלַאב ןָאק סָאװ ,רעסַאװ עסייה רעבָא ; טוה יד טלַאּפשוצ
 סָאד טרענעלקרַאפ ,ןיוש טכָאקרַאּפ רעסַאוװ סָאד יו םעדכָאנ .טוג זיא
 | .םַאזגנַאל רחעז ןעכָאק לָאז שיפ יד זַא ,רעייפ
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 .שיפ ןעלגערּפ

 ךוט םענייר א םימ בָא יז טנעקורט ,שיפ יד ןעגינײרבָא ץ'כָאנ
 ,להעמ טעיהוו-לוָאה ןיא ןַאד ,ייא ןעגָאלשוצ ַא ןיא ןייא יז טקניט ןוא
 טפרַאװ ןוא ,להעמ רעלעג ןיא רעדָא ,ךעלקערב טעיחוו-לוָאה רעדָא
 ,ןעטייז עלַא ןופ ןיורב ןעוו .טייקטעפ ּפָאט ןעגיכָאק םעד ןיא ןיײרַא יז
 ןעדעי ףיוא .ריּפַאּפ עלובאב ףיוא סיוא טגייל ןוא סױרַא יז טמהענ

 יו .רעסַאװ לעפעל-סע ייווצ ןעמ ףרַאד ,שיפ יד ןעקניטוצנייא ףיוא ייא
 ,482 לעטעלב טהעז טייקטעפ רעפיט ןיא ןעלנערּפ וצ

 .סמעפ גינעוו טימ שיפ ןעלגערּפ
 -םיוא ןוא לעמיוב ץ'טימ ןאפ-יירפ יד ןעציהוצ טוג רעהירפ זומ ןעמ

 טרעוו יז זיב ןערהיר טינ יז ןוא ףורַא טיוה רעד טימ שיפ יד ןענעל
 ףיוא עלעקטעּפָאל טָאלג ַא טימ רעביא ןאד יז טרעק .טניורבעגוצ םוג
 ןוא םַאלּפ םעד טרענעלקרַאפ .ןעניורבוצוצ ףיוא טייז רעטייווצ רעד
 ,לָאמ רַאּפ א עלעקטַאּפָאל ץטימ גידנערעקרעביא ,ןערעוו גימרַאפ טזָאל

 טרעוו ,ךלימרעיוז ןיא ןעקייוואוצנייא םוג זיא שיפ ענעצלַאזענ
 | .קַאמשעג רהעז ןופרעד יז

 -עמיל טימ ךילנהעוועג ןעמ טצירּפשַאב ןעמעס "עטדנעקעג
 .םוג רהעז .ץנַארַאמ טימ ןעצירּפשַאב טריבָארּפ טָא .ענ

 ןעמ טלהיפ ,סעלעביצ רָאּפ ַא לעמיוב ןיא טלענערּפ ןעמ ןעוו
 סױרַא סעלעביצ יד טמחענ .טייקטעפ רעד טָא ןופ ךורעג םעד טינ
 .ןעסע ן'טימ ייז טגנַאלרעד ךָאנרעד .ןענערב ןָא ןעביוה יז רעדייא

 .(ליורב) שיפ ןעטַארב
 ןעמ ןוא ןעקור םייב גנעל רעד ןיא שיפ םעד טלַאּפשוצ ןעמ ןעוו

 עקטָאשער רעד ףיוא ךעלטָארד עטרימשַאב יד ףיוא סיוא םהיא טנעל
 טָא ןופ רע טרעוו ,םַאלפדזַאג ןרעטנוא עלעקעב םעד רעביא (טהערג)
 טלעטש ןוא טפַאזענעמיל טימ טצירּפשַאב .ןדעױנ םעט ןעטָארב ַאזַא

 .ןעפָא לעסיבא לעריט סָאד נידנעזָאל ,םַאלּפ םוצ טנעהָאנ שיפ םעד
 ןוא ךעלטָארד יד וצ טיוה רעד טימ ןעגעלקעווא ןעמ ףרַאד שיפ םעד
 -וצ יד ,עטשרעביוא יד ןעוו ןוא .רעסאוו לעסיבא ןעסיגנָא עלעקעב ןיא
 / לָאז ןוא זַאג םעד טרענעלקרַאפ ,ןיורב ץנַאג ןיוש זיא טייז ענעטינש
 טקעטש ,טצלַאזַאב ןעמהענסױרַא םייב .ןעטָארברעד ךיז שיפ רעד

 ןעמ ןעו .טגנַאלרעד ןוא ,טליוו רחיא ביוא ,רעמוּפ ךעלקיטש ןָא

 (ןָארייא-דירג) רעטָארב םענעטָארד ןעטנעלעגפיונוצ ַא ןיא שיפ טָארב
 םוצ טיוה רעד טימ ןערעקרעביא ןעמהענסױרַא ןץ'רַאפ םהיא ןעמ ןָאק

 .ןערעוו טרַאדעגוצ לעסיבא לָאז רע זַא ,םַאלפ

 םוצ םונ עלַא ןענייז לערעקעמ . ,טאבילאה ,סרעדניולפ ,דאק -
 .ןעטָארב |

 םיוא טוג טשַאװ . ןוא בָא טגינייר -- שיפ ןעצנַאנ ַא ןעקַאב 1
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 סטכעליפעג טימ ןָא טליפ .העש עכילטע ץלַאז ןיא טלַאה ןוא
 -ינש ןייר ַא טימ ןייא טוג טדניב רעדָא טהענרַאפ ןוא (ןעטנוא טהעז)
 ףױא טגעל ןוא ךוט םענייר א םיוא עלעקעב ןיא טיירּפש טציא .לער
 ןעקע יד ןָא טמהענ טציא  .ךייוו זיב טקַאב ןוא שיפ םעד ףױרַא םהיא
 סע טוט .קיסימולאּפ ן'פיוא שיפ םעד סױרַא טביוה ןוא ךוט םעד ןופ
 .ץנאג ןעביילב רֶע טעוװ ,גיטכיזרָאפ

 -םיוא ךעלקערב הלח רעזעלג 14 -- .שיפ רַאפ סטכעליפעג
 ,ץלאז ,טייקטעפ ץטזָאלוצ ןוא ייא ןא טימ טשימעג

 ןעצנַאג םעד ןעקַאב ןעוויוא ןיא ןעלעטשניײרַא ן'רַאפ רעדָא
 -ץב ןיא ריּפַאּפ עטרעטוּפַאב עטסקעוועג ףיוא ףיורא סע טגעל .שיפ
 .קעד םוצ וצ טינ טלַאפ יז .ןעק

 עלעקעב טרימשַאב ףעיט א ןיא -- .שיפ רעקיטש ןעקַאב =
 ןוא ךלימ ןיירַא טסיג ןוא טצלַאזַאב ,שיפ רעקיטש עכַאלּפ סיוא טגעל
 .טקעדענוצ ןייז סע לָאז העש עבלַאה עטשרע יד .ךייוו זיב ,טקַאב
 -עגפױא סע טזָאל ןוא ךעלקערב-הלח עטרעטוּפעג טימ טישַאב ןַאד
 | .ןעניורבוצוצ ףיוא טקעד

 םילנאמ שיפ
 .שיפ עטליפעגנָא ןוא עטקַאבעג

 סנירג עטקַאחוצ ןיד לעפעלדעעט 3 ךעלקערב-הלח רעזעלג 2
 עקשורטעּפ ןופ ,לעמיוב רעדָא ,רעטוּפ .פעל-סע 2

 ,רעפעפ ,ץלַאז
 ןופ ץכעליפעג 8 טימ שיפ ןעטגינַײרעגבָא ןעצנַאג ַא ןָא טליפ

 ןופ םנירג עטקָארבוצ-ןיד טימ טשימעגסיוא ךעלקערב-הלח עטצענַאב
 -ַאב יז טלעטש ןוא ךיוב םעד טהענרַאפ ,רעפעפ ןוא ץלַאז ,עקשורטעּפ
 -רעביא רעהירפ ,עלעקעב טרימשַאב ַא ןיא ןעוויוא ןעסייח ַא ןיא ןעק
 לָאמ רַאּפ א .לעמיוב רעדַא ,רעטוּפ רעד טימ טוג שיּפ יד גידנערימש
 ץגימנופ-יירד 8 .ןערעוו טרָאדרַאפ טינ לָאז יז זַא ,ןָאט סָאד ןעמ ףרַאד
 '- .עדנומש ַא ןעגעג ןעקאב ךיז ףרַאד שיפ

  ,ךעלעטיש ןיא שיפ
 אקירּפאּפ ,ץלַאז שיפ עטכָאקעג עטקַאהוצ רעזעלג 2
 טפַאזענעֿפיל לעפעל-סע 1 (ענעקורט) ךעלקערב-הלח זָאלג 2
 ךעלסייוו ענעגָאלשוצ 9 ךעלכלעג 9

 רעזעלג ייווצ א וצ ןוא ,רענייב יד ןהָא ,שיפ עטכָאקעג טקַאהוצ
 זָאלג בלַאה א ,רעייא יירד ןופ ךעלכלעג יד וצ טיג שיפ רעד טָא ןופ
 -םע ןַא ןוא אקירּפאּפ ,ץלַאז ,ךעלקערב-הלח מעיהוו-לוָאה ענעקורט

 יד ןירַא גימכיזרָאֿפ טיג ןוא ךרוד טוג טשימ .טפאזענעמיל לעפעל -
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 עטריטשַאב-טוג סקעז ןיא םיוא טגעל .ךעלסייוו ענעגָאלשוציטוג יירד
 םימ עלעקעב א ןיא ןיירַא ךעלעסיש יד טלעמש .ךעלעפיש ענעדרע
 ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא ןעקַאב סָאד טלעטש ןוא רעסַאװ סייה
 מציא .העש עבלַאה 8 ןעגעג ייז טקַאב .ץיח דַארג 275 םורַא ,ןעוויוא
 רעסָאוװ ייז םורַא טסיג ןוא רעלעט עמירַאװ ףיוא סױרַא ייז טמהענ
 | ,טליוו רהיא םואס

 .ךעלעסיש ןיא שיפ
 רעייא ננעגָאלשוצ-טונ 2 שיפ עטכַאקעג רעזעלג 2
 | םוָאס ךעלקערב טעיוװ-לוָאה זָאלג 4
 אקירפאּפ ,ץלַאז טפאזענעמיל לעפעליסע 1

 םינ ןוא שיפ עטכָאקעג ,עטלעקערבוצ רעזעלג ייווצ טוג טקַאהוצ
 ןא ,ךעלקערביהלח טעיהווילוָאה זָאלג עבלַאה ַא ,אקירּפאּפ ,ץלַאז וצ
 -צ .רעייא עיור ענעגָאלשוצ-טוג יירד ןוא טפאזענעמיל לעפעל-סע
 .ךעלעסיש ענעדרע עטרימשַאב סקעז ןָא טליפ ןוא טוג סָאד טגָאלש
 ןעגעג ,רעסַאװ עסייה טימ עלעקעב ַא ןיא ןיירַא דלַאב ייז םלעטש
 רעמָאט .ןעקַאב טלעטש ןוא ,ךעלעסיש יד ןופ רעגירעדינ שטניא ןַא
 יז זַא ,ריּפַאּפ ןייר א טימ רעביא טקעד ,סייח וצ ןעוויוא רעד זיא
 ,סואס א סעּפע טימ טסע ןוא .ןעניורבוצ לענש וצ טינ ןעלָאז

 .לערעקעמ ענעצלַאזעג ןעלנערפ

 גידנעטלַאה ,רעסַאװ ךס א ןיא ןעדנומש 24 ףיוא ןייא ייז טקייוו
 יד טגינייר .סױרַא טוג לָאז ץלַאז סָאד זַא ,ףױרַא טיוה רעד טימ ייז
 יד טלענערּפ ןוא רעטוּפ טזָאלוצ .ןעקורט בָא יז טשיוו ןוא בָא שיפ
 ןוא שיפ יד סױרַא טמהץענ .ןעטייז עדייב ןופ טונימ ןהעצפופ ַא שיפ

 ,עקנַאטעמס עסיז רעדָא ךלימ זָאלג א ןיירא ןַאפ רעד ןיא ןיירַא טסינג |
 .שיפ רעד ףיוא ףױרַא סָאד טסינ ,טדיזרַאפ סָאד ןעוו ןוא

 | .לערעקעמ ענעצלַאזעג ןעכָאק
 ,בָא יז טגינייר .רעסַאװ ךס א ןיא טכַאנ רעביא ןייא שיפ יד טקייוװ =

 -עג רעסַאװ גינעוו ןיא יז טכָאק ןוא ךוט םענייר 8 ןיא ןייא יז טלעקיוו
 םעירק טימ םָאד טסע .העש ץעבלַאה א רעדא טונימ גיצנַאװצ א ןעג
 .,סואס

 םילנאמ רעיא
 .םיללכ ןוא תוצע |
 ךילמענ רעייא טרָאס ןייא רָאנ ,ןעסע טפרַאדעג ןעטלַאװ ןעשנעמ

 טײקמירָא יד ךיוא ןוא ץרעמָאק יד ייז טליימוצ רעדייל .רעבָא .עשירפ
 | | .ןעטרָאס יירד ףיוא|
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 עשירפ רענינעוו רעדָא רהעמ יד ןענייז סָאד -- .רעייא ךַאק
 -נירּפשוצ טינ ןערעוו ןוא ןעדעיז סָאד ןהעטשסיוא ןענָאק עכלעוו ,רעייא
 | | .ןעג

 ,רעייא ןענייז סָאד -- .(עטצַאלּפעגנָא ,טקערק) רעיא קערק
 ,גיטכיזרָאפ ױזַא ייז טלַאה רעמערק רעד רעבָא ,ןעכַארבוצ ןענייז עכלעוו
 טלָאװ ,ןוה רעד ןופ ךיילג ,טייהרעשירפ ץנַאג .,טינ ךיז ןעלַאפוצ ייז זא
 ןיא םָאד טגנערב ןעמ זיב רעבָא .טכעלש טינ ןעוועג ייא ַאזַא רשפא
 וצ סא רעייא עכלעזא טָא ךָאנ טמוק טּפָא ןעוו ןוא ,ןיירַא קרַאמ
 -ָאלָאק עצנַאג .ךילדעש ייז ןערעוו ,הנוק ן'פיוא ןעטרַאװ ןוא ןהעטש
 סָאד וליפא .ןעטלַאּפש יד ןיא טרָאד ךיז ןעלקיווטנע ןעבַארקימ סעינ
 | | .ןעדָאש םעד טינ טכיררַאפ ןעכָאק

 זיא רעייא טרָאפ רעד טָא -- .(ןעכיורבעג םוצ רעייא) סגגע זוי
 -נייא רעדייל ךיז ןעבָאה ןעיורפ עגינייא .עלא ייז ןופ רעטסגרע רעד
 ןעמ געמ ,ןעגעלוצ טינ זָאנ רעד וצ ןָאק ןעמ סָאװ רעייא זא ,טדערעג
 טעוו סע ןוא ,ןיירַא ּפנידוּפ ןיא רעדָא ,ןיירא קהעק ןיא ןעגָאלש טרָאפ
 / טרָאנ רעבָא ?ןענָאמ רעדנילב רעד סעּפע ןעד טסייוו .םולשב ןהעגבָא
 זַא ,רהיא טסייוו ןענאוו ןופ .ןיבמ רעמסעב רעד זיא ןעגָאמ רעד .טינ ךיז
 -רַאפ א סָאװ ,ןע'םס יד ןופ ןעמוקעג טינ זיא טיײהקנַארק-ןעגָאמ רעייא
 -רעמע רעייא עכלעזַא טָא ןעפיוק סרעקעב יד ?טגָאמרַאפ ייא טליופ
 ןוא חיר ןעטכעלש םעד טגָאלשראפ סָאװ ,סעּפע ןיירַא טומ ןעמ .סייוו
 | .,בָא טינ לָאמ ןייק ןעמ טרָאנ ןעגָאמ םעד רעבָא ! טהעג סָאד

 ןייר א ןיא רעייא יד ןעגעל ןעזומ רעניה יד -- .רעייא ענייר
 טמענ רעסַאװ סָאד לייוו .ןעשַאװ ןעפרַאד טינ ייז לָאז ןעמ זא ,ץַאלּפ
 -יא טקעד לעטייה סָאד .ייא ץפיוא (םליפ) עלעטייה עניד סָאד בָארא

 -ַאק טינ לָאז טפול םוא ,סטכעלָאש רעד ןיא (ךעלעכעל) סרָאּפ יד רעב |
 געמ ןעכָאק ןץ'ראפ .ייא סָאד ןעכַאמ עילאק לענש ןוא ןהעגכרוד ןענ
 .ןענעוו טייקנייר רַאפ ןעשַאװ ייז ןעמ

 ,ןוה רעמעטכורּפַאב 8 ןופ רעייא -- .עילאק רעלענש ןערעוו
 ןערעוו ,ןָאה א טימ םורא טהעג סָאװ ,ןוח ַא ןופ רעייא ,טסייה סָאד
 טקריוו טיײקמירַאװ זיוח יד וליפא לייוו ,ערעדנַא יד יו ,עילַאק רעכיג
 - .גנודניבראפ יד ןעהירבסיוא ן'פיוא

 -ַאװ זָאלג א ןיא ןיירא ייא םָאד טנעל -- ? שירפ ייא סָאד ןיא
 סָאד זיא טייז א ףיוא טגיל ןוא קעד םוצ בָארַא טלַאפ סע ביוא ,רעס
 ייא סָאד זיא ,ףיוא לעפיבא ךיז טביוה טייז עמיירב יד ביוא .שירפ
 ןייא ףױא טלעטשעגפױא טהעטש סע בא ;שירפ ױזַא םינ ןיוש
 םע לָאז ןעמ טרעוװ סע זיא רעסַאװ ן'פיוא טמיווש סע רעדָא ,ץיּפש
 טיג ןעמ ןעוו ,גינעווניא ךיז טפרַאװ ייא שירפ ןייק טינ .ןעפראווסיורַא
 : | | יד לעסערט א סע

 טגעל ,רעייא עטרַאה ,עטוג ןעגירק וצ םוא -- .רעייא עטראה
 זיב ,רעייפ ןיילק א ףיוא יז מלעטש ןוא רעפאוו רעטלַאק ןיא ןײרַא יז
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 ןוא טייהרעטקעדעגוצ ,רעייפ ןופ קעװַא טקור טציא .ןעכָאקראפ ייז
 .םונימ גיצנאווצ א ןהעטש ךָאנ טזָאל

 טגעל ןוא רעסאוו ףיוא טכָאק --- .(םגנע דלדָאק) רעייא עזיול
 .ייז רעביא ןעמוקרעבירא ףראד רעסַאװ סָאד .רעייא יד ןיירא דלַאב
 ןהעטש טזָאל ןוא רעייפ ןופ בָא סע טקור ןוא ,גנע לעּפעט סָאד וצ טקעד
 .טונימ ןהעצ ,טכַא ןא

 ןענורוצ םינ ןערעוו רעייא עכלעזא -- .רעייא ענעטלָאּפשוצ
 ךס א ןַא םיש ןעמ רעדַא ,ןעטלַאּפש יד טצלַאזַאב ןעמ ןעוו ,ןעכָאק ןיא
 .ףיונוצ סטכעלָאש יד טמהענ ץלַאז סָאד .ןיירַא רעסַאװ ןיא ץלאז

 סָאד רָאנ ףרַאד ןעמ ןעוו -- .סטכעלָאש רעד ןיא לעכלענ
 ץעכילטע םטכעלָאש רעד ןיא ןהעטש ןעביילב לעכלעג סָאד ןַאק ,לעסייוו
 -ַאּפ עטזעלגעג לעקיטש א גנונעפע רעד ףיוא ןָא טּפעלק ןעמ ןעוו ,געט
 .לעסייוו ןיא ןעקנומעגנייא רעיּפ

 טימ טוג רהעז ךיז ןעגָאלשוצ רעייא -- .רעייא ןענָאלשוצוצ
 ןא טימ רעדָא ,טָארד עטהערדעג ןופ טכַאמעג זיא רעכלעוו ,לעפעל 8
 .(רעמטעיב-גגע) לעדער א טימ רענַאלש רעייא

 ,ךעלסייוו יד וצ וצ טיג -- .ענַאנַאב םימ רעייא ןופ לעסייוו = -
 טנָאלש ןוא ענענַאב עטשטעווקוצ לעפיבא ,ןענָאלשוצ ףראד ןעמ עכלעוו
 .עקנַאטעמס ענעגָאלשוצ זיא סָאד זא ,ןעניימ טעוװו רהיא .ךרוד טוג ייז

 ,רעטוּפ יד ןיירַא טגעל ןעמ רעדייא -- .ןאפ יד ןעמיראוורעד
 טוג זיא (טעלעמא) ןעכוקנייפ א ןעכַאמ וצ ףיוא לעמיוב םעד רעדַא
 -םעפ יד ןעוו .(ןעציהרעד טינ) ןאפ יירפ יד ןעמיראװאוצנָא רעהירפ
 יד טינ טזָאל .רעייא יד ןיירַא טסיג ןַאד ,ןעצירּפש ןָא ןיוש טביוה טייק
 ,ךילדעש זיא רעטוּפ ַאזַא .ןערעוו לעקנוט רעטוּפ

 יוזא ןעסיגוצ ןעמ ףראד ןעכוקנייפ א ראפ -- .רעייא ןוא רעסאוו
 לעסיבַא .טמהענ ןעמ רעייא ליפיוו ,ךלימ רעדָא ,רעסאו לעפעלסע ליפ
 .םעט ןעטוג ַא וצ ןעביג גנירמיצ רעדָא אקירּפאּפ

 טימ רעלעט םעד ןָא טבייר -- .רעלעט םעד ראפ לעבָאנק
 ַא וצ טיג סָאד .ןעכוקנייפ םעד ףױרַא טגעל רהיא רעדייא ,לעבָאנק
 | .קַאמשעג ןעטוג

 טוג זיא ךעלסייוו טגָאלש ןעמ ןעוו -- .ךעלסייוו ןענַאלש םייב
 םימ טגָאלש .רעלענש םייברא יד טהעג ,ץלַאז עקנעסיבַא ןעבעגוצוצ
 / .לעדער א טָאה סאוו ,רעגָאלש רעייא ןַא

 -אווַאקס) ןַאפ-יירפ רעפעיט ַא ןיא טכַאקרַאּפ -- .סגנע טשטואּפ
 טנַאלש טציא .רעייפ סָאד טםרענעלקרַאפ ןוא רעסאוו ענעצלַאזעג (עדאר
 םייב ןיירַא גיטכיזרָאפ סע טּפרַאװ ןוא לעכלהעש א ןיא ייא ןַא ןיירַא
 םעד ןעבענ .ןערעוו ןעסַאלפוצ טינ לָאז סע זַא ױזַא ,ןַאפ ןופ גערב
 רעמַאװ סָאד  .ףראד ןעמ לעיפ יו ,רעייא לעיפ ױזַא ךָאנ סיוא טסיג
 -רַאהרַאֿפ ןערעוו רעייא יד .ןעדיז טשינ רעבָא ,סייה-גידוז ןייז ףרַאד
 - :עלעקטיּפָאל ןעגידרעכעל ַא טימ סױרַא ייז טמהענ .טעוועט

 ןעלעטשניירא ןעמ ןעק רעסַאװ םענעצלאזעג ןעסייה םעד ןיא
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 -ַאנ .ייא ןא ןענָאלשעגניירא גניר ןעדעי ןיא ןוא סגניר-ןיּפָאמ עכלעזא
 יד זַא ,ףעיט ןייז זומ סגע טשטוַָאּפ עלַא ייב רעסַאװ סָאד ,ךילריט
 .ןערעוו טקעדעגרעביא טוג ןעלָאז רעייא

 יד טכָאק ,רעסַאװ ןיא טָאטשנָא ךלימ ןיא רעייא ןעשטוָאּפ
 יו .רעקַאמשעג ךס ַא סױרַא ןעמוק .ךלימ ןיא רעייא

 8 ןיא ןעסיגסיוא סע ,לעסייוו סָאד ןענָאלשוצ טוג ןעק ןעמ רעדָא
 ןיא לעכעלעג סָאד ןעפרַאװנײרַא ,עלעסיש םענעדרע ןעטרימשַאב
 ןעסייה ןיא ןעלעטשניירַא סע ױזַא טָא ןוא ענעיּפ רעד ןופ טימ רעד
 לץציּפ א ףױרַא טנעל ךָאנרעד .ןעשטוָאּפ וצ רעסַאװ םענעצלַאזעג
 .עלעסיש ןיא עקַאט טגנַאלרעד ןוא םעמ םוצ רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעטוּפ

 ,רעסייח רעד ןיא םיוא טסיג ןעמ ןעוו -- רעייא עטקערענוצ
 -ראפ ןוא ,גנע ןעקעדוצוצ טוג ייז זיא ,רעייא עצנַאנ ןַאפ-יירפ רעמעפ
 יז ןוא ןעמייז עלא ןופ בָא ייז טכָאק ערַאּפ יד .םַאלּפ םעד ןערענעלק
 '- ,קַאמשעג רהעז סױרַא ןעמוק

 ,ןעמ טגעירק ןעכוק-ןייפ ןעטסעב םעד -- .(ןעכוקךייפ) טעלעמא
 ייז טגָאלשוצ ןעמ ןוא ךעלכלעג יד ןופ ךעלסייוו יד בָא טלייט ןעמ ןעוו
 -יימש א יוװ ,ןייז ןעפראד ךעלסייוו יד .ךעלעסיש ערעדנוזַאב ןיא טוג
 ,רעמַאלג א ףיוא סיוא טסיג ןוא ןעמַאזוצ ייז טשימ טציא  .ענעיּפ עפ
 ,עקכוּפ זיא ןוא ףיוא ךיז טביוה סָאד .ןאפ יירפ רעטציחוצ-טוג ,רעטעפ
 ננירמיצ טימ גידנעטישַאב רעהירפ ,ןייא סע טעשטאק .םאווש א יו
 .לעדער א טימ רעגָאלש-רעייא ןַא טימ טגָאלש .טגנַאלרעד ןוא

 -וצ ןיד רהעז עקשורטעּפ ןופ טנירג טימ טוג זיא טעלעמא ןא
 עױר עטקאהוצ רעדָא ,סעלעביצ עטקַאהוצ ןיד טימ רעדָא ,ןעטינש
 ץעטכידעג טימ רעדָא ,רעפעפ םענירג רעטקַאהוצ .ןיד רעדָא ,ךעלמעווש
 ןיא ןערעוו טשימעגניירַא ןענַאק ןעכַאז עלַא יד טָא -- .ךיוי אטיימָאט

 ןוא מעלעמא ןעגיטרַאפ םעד ףיוא ןערעוו טגעלעגסיוא רעדַא רעייא יד |
 יי ,ייז ןופ םעט ןיא ןעניוועג טעוװ רע

 .סואס ךעלמעווש טימ ןעכוקנייפ
 | ; םואס רעד = | |

 ,עקנאטעמס רעדָא ךלימ זָאלנ 8 - .ךעלמעווש עשירפ זָאלג 1
 .רעפעפ ,ץלַאז .טייקטעפ לעפעל-סע 1

 ,להעמ טעיוו לואה לעפעל-פע 1
 ןוא ךעלמעווש עשירפ זָאלג ַא ןעגעג ךעלציּפ ףיוא םדיינשוצ

 -לַאה א ןיירַא טסיג ,טייקמעפ לעפעל-סע ןַא ןיא ןעלגערּפ ייז טלעטש
 -לואה לעפעליססע ןא וצ טיג ןוא עקנַאטעמס רעדָא ,ךלימ זָאלג ץב
 .רעפעפ ןוא ץלַאז ,ךלימ עטלַאק לעסיבַא ןיא טרהיפוצ ,להעמ טעיוו
 רעד זיב םירַאו רעד ןיא קעווא סע טלעטש ןוא טונימ .ףניפ ַא טכַאק
 ןוא ןעכוקנייפ םעד רעביא םיוא .טערּפש .,גיטרַאפ טרעוו .ןעכוקנייפ
 : | ,ןייא טלעקיוו
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 .| רעמונ ןעכוקנייפ רעשיזיוצנארפ

 עמקַאחוצ ןיד רהעז לעפעל-עעט 2 ,רעייא 4
 .ירעלעס קעיל רעטקַאהוצ לעפעל-עעט 1

 ,רעטוּפ לעפעל-סע 1 .(עסייוו סָאד)
 .ךלימ לעפעליסע 2 םנירג עטקאהוצ ןיד לעפעל-דעעט 2

 .רעפעפ רעסייוו ,ץלאז .עקשורטעּפ ןופ

 ,רעפעפ ןעסייוו עקנעסיבַא ןוא ךלימ רעד טימ רעייא יד טגָאלשוצ
 -ץעט ייווצ יד ,(עסייוו סָאד) קעיל ןעטקַאהוצ ןיד רהעז םעד ןיירַא טנעל
 טנָאלש .ירעלעס יד ןוא עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקַאהוצ ןיד ךעלעפעל
 טביוה סָאד ןעוו ןוא ,ןַאפ יירפ א ןיא רעטוּפ יד טזָאלוצ .רעביא טוג
 .ןייא טוג טלעגערּפ ןוא רעייא יד ףיורַא טסיג ,ןעדעיז ןָא ןיוש

 .2 רעמונ ןעכוקנייפ רעשיזיוצנארפ

 םעיוולואה ענעקורט טרָאװק 1 רעייא 9
 .רעפעפ ,ץלאז .ךעלקערב ,ךלימ טרָאװק 1

 .ץלעביצ עיור עטקאהוצ ןיד 1

 ,ץלַאז וצ םיִג ,ךלימ רעד טימ סיוא טשימ ,רעייא יד טגָאלשוצ
 ,מוג א ןיא טקַאב .ךעלקערב יד ,עלעביצ עטקַאהוצ ןיד יד ,רעפעפ !

 | .עלעקעב ןעפעיט ןעטרימשאב

 .ןעכוקנייפ רעשינַאּפש

 .עקשורטעּפ ענירג ךעלנייווצ 2 ,רעטוּפ לעפעליסע 2
 .ירעלעס עסייוו עלעקעטש 1 ,אטײמַאט עטיור 1
 - .סענילסאמ ענירג 6 .לערעפעפ ןירג ןיילק 1
 .ךעלמעווש עיור טנופ 4 | .עלעביצ עניילק 1
 .רעפעפ ,ץלאז .רעייא רעיפ

 ןוא ץלאז וצ טוש ,ןייא ייז טקַאה ןוא ןעסנירג עלַא יז טקַארבוצ
 -קעדעגוצ א ןיא רעטוּפ רעד ןיא ןעכַאק טלעטש ןוא םעט םוצ רעפעפ
 יזא ןוא ,רעייא רעיפ טימ ןעכוקנייפ א טכַאמ טציא .לעּפעט ןעט
 -ַאב ,ןערעװ וצ טלעטשעננייא ןא ןיוש ןעביוח רעייא יד יוװ ,דלַאב
 .ןעכוקנייפ םעד טלעגערּפרעד ןוא ןעסנירג יד םָא טימ ייז טקעד

 .ןעכוקנייפ לעּפע ןא

 .רעקוצ עניורב זָאלג 4 .לעּפע עגינייוו 8
 .געמטָאנ רעדָא ,גנירמיצ .טייקמעפ לעפעליססע 48

 .רעייא ענעגָאלשוצ טוג 4

 טימ ,םייקטעפ רעד טימ םיוא ייז טשימ ןוא לעּפע יד בָא טכַאק
 .רעִייא ענעגָאלשוצ יד ןוא געמטָאנ רעדָא ,גנירמיצ ,רעקוצ םעניורב םעד
 ןעסייח| זיק טינ ןיא טקאב ןוא עלעקעב ןעטרימשַאב ןיא םיוא םגעל
 יי .(ץיה דארג 300 רעדָא 250) ןעוויוא
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 .ןעטסענ לעּפַאטראק ןוא רעייא

 -שורטעּפ ןופ סנירג עטקַאהוצ ןיד לעפָאטרַאק עטכַאקעג טשטעווקוצ
 זעק רענעבירעגנָא ,עק סעלעביצ עטלעגערּפעג
 .רעייא ,ץלַאז ,רעטוּפ לעפעל-סע 2 ייא ןעגָאלשוצ א

 -ערּפוצ זיא עכלעוו ,סעלעביצ יד טימ לעּפָאטרַאק יד םיוא טשימ
 ךרוד טגָאלש ,ייא סָאד ןיירַא טוט .עקשורטעפ רעד טימ ןעמַאזוצ טלעג
 ןייא טקירד .עלעקעב טרימשַאב ַא ףיוא ןעליוק עשביה סיוא טגעל ןוא
 ,ייא יור ץנַאג 8 ןיירא ןענָאק לָאז סע ז8 ױזַא ,טימ רעד ןיא לעבירנ ַא
 ןוא ,ייא ןעדעי ףיוא רעטוּפ ךעלקיטש ןָא טגעל ,ןעביוא ןופ טצלַאזַאב
 .טקַאב ןוא זעק םענעקורט לעסיבַא ןָא ךָאנ טבייר ,טליוו רהיא ביוא
 / .עלעקטיּפָאל טיירב ַא טימ סױרַא טמהענ

 רעבָא ,ןָאקייב ךעלקיסַאּפ טימ םורא ןעליוק יד טָא ןענייל ןעטסירק
 -לעפָאטרַאק יד ןוא גישיילפ ןעכַאמ לעּפָאטרַאק יד ןעמ ןָאק ןעדיא ייב
 ךעלקיסַאּפ עגנַאל עטלעגערּפעגוצ ךעלקיטש טימ ןעגעלמורַא ןעטסענ
 | .לכאמ ןהעש א רהעז .שיילפ

 ,ייווצ רעדָא ,ייא ןַא ,ןעגָאלשנײרַא ןעק ןעמ -- .רעייא עטקַאבעג
 טימ ןעקעדאב רעייא יד ,ךעלעסיש ענעדרע עכַאלפ עטרימשעגנָא ןיא
 יוזא עקַאמ ןוא ןעקאב ןעוויוא ןיא ןעלעטש ייז ןוא רעטוּפ ךעלקיטש
 | .ןעננאלרעד ךעלעסיש יד ןיא

 גנעל רעד ןיא טפלעה ףיוא טדיינשוצ -- .רעייא עקַאמשעג
 ןוא ייז טשטעווקוצ ,ךעלכלעג יד סיורא טמענ .רעייא עטכָאקעג-טרַאה
 ,עקשורטעּפ ןופ סנירג עמקאהוצ-ןיד רהעז ,עקנַאטעמס טימ סיוא טשימ
 ביוא ,ייז טסינַאב ןוא ךעלסייוו יד ןָא קירוצ טליפ ןוא רעפעפ ןוא ץלאז
 | ,(םעסואס טהעז) סואס להעמ ןערעטיש טימ ,טליוו רהיא

 םיוא טדיינשוצ -- .(סננע דליוועד) רעייא עטעוװַארּפרַאפ -
 יד סױרַא טמהענ .רעייא עטכַאקעגטראה גנעל רעד ןיא טפלעה
 -ךאלאס ןוא םינ ךעלקיטש עקנעניד טימ םיוא ייז טשימ ,ךעלכלעג
 .ךעלסייוו יד ןָא קירוצ טליפ ןוא (םגניסערד טהעז) גניסערד

 ,םררַאטסָאק
 :דרַאטסָאק ַא ןעמ טכַאמ ױזֿא טָא
 רעקוצ םעניורב וצ טיג .קרַאטש רהעז טינ רעייא יד טגָאלשוצ|

 עטוג רעדָא ,גנירמיצ רעדָא ,געמטָאנ עקנעסיבַא ןוא םעט םוצ ץלַאז ןוא
 ןיירַא טסיג רעייז א ךרוד .ךלימ רעד טימ םיוא טשימ ןוא ,אלינעוו
 טימ עלעקעב 8 ןיא םיוא ייז טלעמש ןוא ךעלעפיש עטרימשַאב יד ןיא
 מינ ןיא ןיירא עלעקעב סָאד טקור ןוא (רעסייה טינ) רעסַאװ רעמירַאוו
 רענרעבליז ַא ןעוו .ףיימש זיב ,ןעקַאב וצ ןעוויוא ןעסייה קרַאטש ןייק
 ןיא דרַאטסָאק רעד זַא ,ןמיס א סָאד זיא ,ןייר סױרַא טמוק רעסעמ
 / םוצ יװ ,ןעכַאז ךס ַא טימ ןעבעגרַאפ ןעמ ןָאק דרַאטסָאק .גיטרַאפ
 -ךיד ײלרעלַא ,(ךעלדנערעק ענעזורוקוק עטכָאקעג) ןרָאק ,ליּפשייב
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 -וצ םעניורב טָאטשנָא .וװ .זַא .א סינ ענעסיוטשוצ ,טכורפ ענעטינשוצ
 .ּפָאריס-לעּפייײמ ןעכיורב וצ טוג רהעז זיא רעק

 -לַאה א ףיוא רעייא עשביה ייווצ -- .דרַאטסָאק רערעטיש
 ןעכייוו ,ןערעטיש ראפ עיצרָאּפָארּפ עגיטכיר יד זיא ךלימ טרָאװק רעב
 .דרַאטפָאק

 רעבלַאה א ףיוא רעייא יירד ןופ -- .דרַאטסַאק רעטכידעג
 ,דרַאטסָאק ןעכאמ וצ יוו) .דראטסָאק רעטכידעג טרעוו ךלימ טרָאװק
 .(ןעביוא טהעז

 טמהענ ךלימ סָאמ רעגיטכיר רעד ןופ ןעוו -- .דרַאטסַאק עוװַאק
 עקרַאטש זָאלג עבלַאה א וצ םינ ןעמ ןוא זָאלג עבלַאה א וצ ןעמ
 .דרַאטסָאק-עװאק א טרעוו ,עוואק עצראווש

 ןיא דַאלָאקַאשט ץנוא ןַא טזָאלוצ -- .דרַאטסָאק רַאלָאקָאשט
 טסיג ,רעקוצ םעניורב טימ טסיזראפ ,רעסאוו עגיכָאק לעפעל-סע ייווצ
 םעד| םִא טסיגרעד ןוא ךלימ טראווק רעבלאה רעד ןופ לעסיבא בָא
 ,דרַאטסָאק דאלָאקָאשט א רהיא טנירק ,דאלָאקָאשט

 ,(םגנידופ טהעז) --- גנידופ ךראטסָאק

 םילכאמ זעק
 ןעמ ןָאק ןופרעד .זעק טנופ ןייא טרעוו ךלימ טרָאװק יירד ןופ

 קיטש א .זעק ןיא ןאראפ זיא סע לאירעטַאמ רעטפַאהרַאנ ליפיוו ןהעז
 ,ךלימ טרָאװק ןייא טימ גָאט ןעצנַאנ א ןעבעלבָא שנעמ 8 ןַאק טייצ
 -ַאק) ןעסע ךייר א זיא סָאד זא ,ןהעטשראפ ָאזלא ןיוש ןעמ ןָאק ןופרעד
 -ראפ טכייל ןָאק רע זַא ,ןיאעטַארּפ ןיא ךייר יוזא זיא זעק .(2 לעטיּפ
 ןעמ ףראד ,זעק גידנעסע .רעייא רעדָא ,שיילפ ןופ ץַאלּפ סָאד ןעמהענ
 -ָארּפ עגירביא יד טימ גידווערָאּפש ןייז וצ ןעבָאה ןעניז ןיא םוראד
 ןעּפָאטש וצ םוג ױזַא םינ זיא ןערעינ יד ראפ לייוו ,םילכאמ ןיאעט
 ,סנעסע עטרירטנעצנָאק יד טָא טימ ךיז

 ןעלַארעגימ ! יד .יוו ױזַא זא ,ןעקנעדעג ךיוא ןעמ ףראד ,םעד ץוחא
 -טעוואריס רענעגיזעגבָא רעד ןיא ןעבילבענרעביא ןענייז ךלימ רעד ןופ
 םהיא ףראד ןעמ ןוא ,רעכַאמ טייקרעיוז א זעק זיא םורָאד ָאט ,עק
 / .ןעסנירג ךס ַא טימ ןעסע

 טפָא רהעז ןוא ,בָא טםינ ןובשח ןייק רעבָא ךיז ןעבינ ןעשנעמ
 ,זעק טימ ,ןעשיט עשיטארקַאטסירא יד ייב טּפיוהרעביא ,ןעמ טסייבראפ
 :טליוו ריא סָאװ טימ טּפָאטשעגנָא ןיוש ךיז טָאה ןעמ יוו םעדכָאנ
 ןיא טייבראעגסיוא ךיז טָאה םעד ץוחַא .רעייא ןוא שיפ ,שיילפ טימ
 ןוא ,זעק ןוא רעייא ןופ סעיצַאניבמָאק ןעכַאמ וצ טסנוק ךָאק רעד
 -ראפ ךָאנ ןוא "סוידנאפ ,, ,"סטיבער , ,"סטיברהער, ןעסייה םילכאמ יד
 .ןעמענ ענעדייש

 ,נימכיזרַאפ ןעוועג טלָאװ ןעמ ןעוו ןוא ,עקַאט ייז ןענייז קַאמשעג
 .ןעוועג טינ ןעסע ןעטלעטשעגנעמאזוצ םעד טָא ןיא םטכעלש ןייק טלָאװ
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 ,טקַאפ םעד ףיוא םוא סָאװ נינעוו ךיז ןעמ טקוק ,טגָאזעג יוװ ,רעבָא

 ליומ ןיא ןעמוג סעשטניא ייווצ יד יבַא .טינ יצ טנוזעג סָאד זיא יצ
 ייווצ יד טָא בילוצ !טינ ןעמ ףראד רהעמ ,טלעטשעגנעדירפוצ ןענייז
 | .טנורגוצ טּפָא רעּפרעק רעצנאג רעד טהעג סעשטניא

 .ןעזייּפש ץעכייר יד טָא ןופ עכילטע ןעבעג רימ ןעלעוו טָא רעבָא

 1 רעמונ וידנָאפ זעק |

 .רעייא 6 .זעק רעלעג רענעבירעגנָא זָאלנ 1

 ,אקירּפאּפ רעדא ,רעפעפ ,ץלאז רעטוּפ לעפעלסע 9
 ,טסואט טעיוו-לואה

 ןעטראה ,ןעלעג ,םענעבירעגנָא זָאלג א לעּפעט א ןיא טזָאלוצ
 ,טרעפעפַאב ןוא טצלַאזַאב ,רעטופ לעפעל-סע יירד טימ ןעמאזוצ זעק

 טונ סקעז טימ סיוא סָאד טשימ ןוא ,אקירּפַאּפ לעסיבַא וצ טיש רעדָא
 סָאװ ,רעסאװו עניכָאק ּפָאט א רעביא טלַאה .רעייא ענעגָאלשוצ
 ויב ןעשימ וצ ףױא טינ םרעה .רעייפ ן'רעביא טדיז ןוא טהעטש
 -ץּפ עניד ףױא ףױרַא סָאד טגייל .טזָאלוצ ןעצנַאגניא זיא זעק רעד
 ,טגנַאלרעד ןוא טסואט ףיוא רעדָא הלח טעיווילָאה ךאלצענ

 2 רעמונ ןידנָאפ זעק

 רעפעפ ,ץלאז רעטוּפ לעפעלסע 2
 עצישטראנ ענעקורט .פעלדעעט 4 | רעייא 2
 זעק רענעבירעגנָא טנופ 14 ךלימ רעדָא עקנַאטעמס זָאלג 4

 טסיג ,סיוא לעסיבַא טלהיק ןוא רעטופ לעפעלסע ייווצ טזָאלוצ

 לעטרעפ סָאד ןוא רעפעפ ,ץלַאז ,רעייא ענענָאלשוצ ייווצ ןיײרַא
 וצ םאזננַאל טיג ,םיוא טוג טשימ .עצישטרָאג ענעקורט עלעפעליימ
 ןאד ,טונימ יירד ַא טכָאק ןֹוא ךלימ רעדָא ענעטעמס זָאלנ עבלַאה ַא
 ,טשימ ןוא זעק ןעטרַאה םענעכירעגנָא טנופ בלאה סָאד ןירַא טוט
 ךאלצענעּפ ףױא טסע ןוא סױא טלהיק .טזָאלוצ ןיוש זיא רע זיב
 .טסוָאט

 | 3 רעמונ וידנָאפ זעק |
 רעטוּפ לעפעלסע עכַאלפ 2 ךלימ זָאלג 4
 אקירּפַאּפ ,ץלַא ךַאלקערב טעיהוו-לָאה זָאלג 1
 רעייא 2 זעק רעטרַאה טנופ 8

 יד רעליָאב-לעבָאד ןופ לעּפעט ןעטשרעביוא ןיא ןעמַאוצ טשימ
 ךאלקערב-הלח טעיהווילָאה זָאלג סָאד ,ךלימ רעזעלג ןעבלאהרעדנֿפ
 -סע עכַאלפ ייווצ יד וצ ךָאנ טיג ;זעק ןעטרַאה טנופ בלַאה סָאד ןוא
 רעסַאװ רעסייח רעד ףיױא טכָאק ,אקירּפַאּפ ןוא ץלַאז ,רעטוּפ לעפץל
 -וצ טציא .טזָאלוצ ןיוש זיא זעק רעד זיב ,לעּפעט ןעטשרעטנוא ןופ
 ןעמ יוו ,וידנאפ םעד רעטנוא טגָאלש ןוא רעייא ייווצ יד טּפַאלק
 רעייא יד ףיוא ךַאלעמַאּפ גידנעסיג ,.ה .ד ,טשרָאב ַא רעטנוא טגָאלש
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 מץיהוו:לָאה ףױא סע טסע ןוא לעסיבא ךָאנ טכָאק .גידנעשימ ןוא
 ,טסוָאט

 .םיבער אטיײמָאט

 רעייא 6 ,זעק זָאלג 1 להעמ טעיהווילָאה לעּפעלסע 20
 אקירּפַאּפ . ָאטײמָאמט עטכידעג רעזעלג 2

 .עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקַאהוצ טדָאס קַאב עלעפעל 4

 ענעגָאלשוצ סקעז טימ זעק םענעבירעגנָא זָאלג ַא םיוא טשימ
 לץעפעלסע ייווצ יד ןיירַא טינ ;וצ טרעפעפ ןוא וצ טצלאז ,רעַײא
 ענעגיזעגּפָא ןוא עטפמעדעגנייא רעזעלג ייווצ יד ,להעמ טעיהוו-לָאה
 .עדָאס-קַאב עלעפעל לעטרעפ א טימ טשימעגיסוא רעהירפ ,סָאטײמַָאט
 -וצ זיא זעק רעד זיב רעייפ ןיילק ַא ףיוא ןַאפ-יירפ א ןיא טלעגערּפ
 ןיד לעסיבַא ןןא אקירּפַאּפ .טסוָאט טימ ךיוא סע טסע ןוא ,טזָאל
 .םעט ןעטונג א וצ ןעביג עקשורטעּפ עטקאהוצ

 .םיברהער זייר
 להעמ טעיהווילָאה לעפעלסע 1 רעטוּפ לעפעלסע 1
 .עצישטרַאג ענעקורט .פעלעעט .1| ךלימ זָאלג 1

 אקירּפַאּפ עלעפעלעעט 4 זעק רענעבירעגנָא זָאלג 4
 .וייר עטכַאקעג זָאלג ץלאז

 ,אקירּפַאּפ יד ,עצישטרָאנ יד ,להעמ סָאד וצ טינ ,רעטוּפ יד טזָאלוצ
 סָאד זיב ,טכָאק ןוא טשימ .,ךלימ יד ןיירַא טסיג ןוא ,ץלַאז סָאד

 זיא רע ןעוו ןוא ,זעק םעד ןיירַא טוט ,לַאמכָארק רעטמַאלג ַא טרעוו
 ןוא םיוא טלהיק ,סיוא טונ טשימ ,זייר יד ןײרַא טגייל ,טזָאלוצ ןיוש -|

 | .הלח טץיהוו-לָאה ןופ טסוָאט ףיוא טגנַאלרעד

 .טיבער ןעידניא
 רעטופ לעפעלסע 2 להעמ ץזורוקוק זָאלנ 12
 רעסַאו עטלאק זָאלג 4 זעק רענעבירעגנָא טנופ 4
 רעסאו עסייה זָאלג 44 רעפעפ רעטיור ,ץילַאז

 ,רעסַאװ רעטלַאק רעד ןיא ץלַאז םעד טימ להעמ סָאד טרחיפוצי
 ,םַאלפ ץ'רעביא סע טכָאק ןוא רעסַאװ רעסייה רעד ןיא ןיירַא סע טיג
 לעּפעט סָאד טלעטש טציא .טכידענ טרעוו סָאד זיב גידנעשימ
 .םע לָאז ןוא רעליָאב-לעבָאד ם'נופ רעסַאו רענידעכַאק רעד ןיא ןיײרַא
 ןוא רעטוּפ יד ןירַא טיג ןעגנַאלרעד ן'ראפ .העש רעיפ א ןעכָאק
 ,טזָאלוצ ןיוש זיא זעק רעד ןעוו ןוא ,זעק ןעטקַארבוצ ןיד ץנַאג םעד
 .גימרַאפ םיכער רעד זיא

 | .םילכאמ זעק ערעדנַא
 -לָאה ןופ ןעשקָאל עטכאמעג-שימייח טימ טוג רחעז זיא . זעק

 זעק ;(סיַאּפ ,טהעז) יִאּפ זעק ;(ךיי רעד וצ ,טהחעז) להעמ טעיהוו
 | .(םדַאלַאס טהעז) דאלאס
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 ןעסנירג
 .תוצע ןוא םיללכ

 ןעסע סָאװ ,ןעשנעמ זא ,ןעגנאגרעד טפאשנעסיוו יד זיא טנייה
 זיולב ןייז טינ ףרַאד סנירג סָאד .טנוזעג ןייז טינ ןענַאק ,םנירג גינעו;
 סָאד ץלַא ;טיײצלָאמ ם'נופ עיצרָאּפ עטסערג יד רָאנ ,זייּפשוצ א
 8 ןעסע ןעמ ףרַאד טפיהרעביא זייּפשוצ רעד ןייז לָאז עגירביא
 ,ןעסנירג עגידרעטעלב ,ןעסנירג עהיור ןופ דַאלַאס עיצרָאּפ עסיורג
 .(6 לעטיּפַאק) .סנימאטייוו ןיא ךייר ןענייז ייז לייוו

 -נע ,(םוטעל) עטַאלַאש ,טיורק : ןענייז ןעסנירג עגידרעטעלב יד
 עגנוי ןופ ךעלמעלב ,דראשט ,סערק רעטַאװ ,ןײמַאר ,שזדעניּפס ,וויד
 -ָאק ,ירָאקישט ,(ּפינרױטמ) סעווקורב עגנוי ןופ ךעלטעלב ,סעקַארוב
 | .וז .זַא .א ,ןיילעדנעד ,ילאקָארב ,להעק ,דרַאל

 ,טייהרעױר ןעסע טכייל ןעמ ןָאק רעטעלב יד טָא ןופ עגינייא
 -נַא ןוא עלעביצ ַא טימ סיוא ייז טשימ ןעמ ןוא ייז טקַאהוצ ןעמ ןעוו
 טשטעווק ןעמ ןוא (סדאלאפ טהעז) דאלאס טיורק ןיא יו ,ןעסנירג ערעד
 ןוא ליוא ווילא ןעטוג ןירַא טסיג ןעמ ןוא ענעמיל ןיירַא ייז ןיא
 ןענייז לעמיוב ןהָא .טונ ךיוא לָאמַא זיא רעקוצ םעניורב עלעסיבַא
 ,םוג ךיוא סדַאלַאס יד

 זיא ןעסנירג טימ ןהעגַאב וצ ךיז יו ןעגָאז וצ סָאװ ךס ןייק
 | :תוצע עכילטע ןענייז םָא רעבָא ,ָאטינ

 ,ןײרַא זיוה ןיא סָאד טגנערב ןעמ יו ױזַא .(טַאניּפש) שזדעניּפס
 רעהירפ ,ןערעסַאװ עכילטע ןיא ןעגיניײרּפָא דלַאב סָאד ןעמ ףרַאד
 עטכעלש ױזַא רעדָא עלעג עלַא ןוא ןעלצרָאװ יד גידנעדײנשּפָארַא
 ןַאק ,לָאמ8 ףיוא זייווכעלסיב רָאנ ןעשַאוװ וצ טוג זיא סע .ךעלטעלב
 .דמַאז סָאד ןעשאווםיוא גיטכיר ןעמ

 טגיל רע ןעוו לייוו ,זייווכעלסיב ןעשַאו ןעמ ףרַאד שזדעניּפס
 יד ףױא רָאנ ,קעד םוצ טינ דמַאז סָאד טלַאפ ,לעסיש רעד ןיא גנע
 סָאד טלַאפ ,רעביא טרעק ןעמ ןעוו ,ןַאד ןוא ,ךעלטעלב עטשרעטנוא
 ןעשַאו סָאד ןוא ,ךעלטעלב עטשרעביוא יד ףיוא קירוצ דמַאז עגיבלעז
 ,דמַאז סָאד םיוא ןעטלעז טשַאוו

 -טעלב יד ףיוא רעסַאװ גונעג טגָאמרַאפ ןעשַאװ ץ'כָאנ שזדעניּפס
 םהיא טלעטמש ןעמ ןעוו ,ןעסינוצ טינ ןיוש ןעמ ףראד רהעמ ןוא ךעל
 ּמָאמט שודעניּפס םעד ןופ ךיוי לעסיב ַא סױרַא טסיג ןעכַאק םייב .וצ
 ןעצלאזעג ךיילג ןייז לכאמ רעד טעוװ ,ץלַאז טימ םיוא סע טשימ ןוא
 ,לַארעביא

 םייב טינ רעסַאװ ןייק ןעפראד ןיילעדנעד רעדַא שזדעניּפס
 םימ ןָא םביוה ןוא ןייא םוג טקעד .רעסַאװ ןיילא ןעזָאל יז ; ןעכָאק
 -  .םאלפ םעניילק א

 ןעמ טלַאה ןעשַאװ ץ'כָאנ ןעוו ,שירפ גנַאל טביילב שזדעניּפס
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 םענעשאוועג טינ וליפַא .זייא ן'פיוא ךוטידנַאח ןעפַאנ ַא ןיא םהיא |
 | .געט רָאּפ א ןעטלאה ױזַא טָא םהיא ןעמ ןַאק

 'רעטוּפ זַא ,לעטרעוו ַא טנָאז ןעמ .רעטופ טימ שזדעניפס
 -נירג עלַא רעבָא .שזדעניּפס םעד בילוצ רָאנ ןערָאוװעג ןעפַאשַאב .זיא
 .ןעכָאק ן'כָאנ רעטוּפ יד וצ טיג .רעטוּפ טימ ןדע-ןנג םעט ןענייז ןעס
 .טכַאקעג זיא יז ןעוו טכעלש טרעוו רעטוּפ

 ןייק ןוא עקשורמעּפ ,שזדעניּפס .ןעסנירג ןעקייוונייא טינ |
 ןעלַארענימ יד לייוו ,רעסַאװ ןיא ןעקייוו טינ ןעמ ףרַאד סנירג םוש
 -רעד עקַאט זיא סנירג עטכָאקעג יד ןופ רעסַאװ סָאד .סױרַא ןעמוק
 טקייוועגסיוא ןענירד ןיא ךיז ןעבָאה סע לייוו ,קַאמשעג ױזַא רַאפ
 ןעסנירג עיור יד ןעמ ףרַאד םוראד ;ןעסנירג יד ןופ ןעלארענימ יד
 א ןיא ןענײלנײרַא דלַאב ייז ןוא ןערעסַאװ ךס א ןיא ןעשַאווסיוא
 טמהענ ןעמ זיב להיק רעד ןיא ןהעטש ןעזָאל ןוא ןעקעדוצ ייז ,ּפָאט
 .ןעכַאק םוצ ייז

 טימ ןעסיגנָא ןעמ נעמ ןעסנירג עטקעדעגוצ ןוא ענעשַאוועגסױא
 רעבָא .ןעכַאק רעמעּפש ךיז ןעלעוו ייז ןעכלעוו ןיא ,רעסאוו לעסיב םעד
 ,ןערעוו טלעטשעגוצ ייז ןעלָאז רעסַאװ ןעגיזָאד םעד ןיא רָאנ עקַאט
 .ןעלארענימ עטקייוועגסיוא יד ןעבילקעגנָא ךיז ןעכָאה טרָאד לייוו

 רעבָא ,שירפ ןענייז ןעסנירג ןעוו .ןעסנירג ןעכַאמ ףםייטש
 -עגסיוא טָאה ייז ןופ רעסַאוו .סָאד זַא ,סע טסייה ,ןעזָאלעגכָאנ ןיוש
 -סיורא טסייה ןעשירפוצפיוא רעסַאװ ןיא ןעגעלנירַא ייז רעבָא .טּפעוװ
 זיא ןַאלּפ רעטסעב רעד .ןעלַארענימ עניטכיוו יד ייז ןופ ןעקייוואוצ
 רעדָא ,ךוט ןעמכייפ ַא ןיא ןעגײלנײרַא ןוא ןעשַאװסיױא דלַאב ייז
 .שירפ קירוצ ןערעוו ייז .זייא ץפיוא ןעמלאה ייז ןוא עלעברָאט

 -פיוא ןעכָאק ןעמ ףרַאד ןעסנירג יד טָא .סעלעביצ ,טיורק
 -עגוצ ןעוו לעקנוט ןערעוו ייז .רעסַאו גונעג ןיא טייהרעטקעדעג
 .טקעד

 סנירג רעד טָא .(אטסוּפַאק איַאנשטַאטעיװצ) רעואלפילאק
 -שג רע זיא ,ךעלטרַאה ךָאנ זיא רע ןעוו .ןעכַאק גנַאל טינ ףרַאד
 םעט םוש ןייק טָאה רעוַאלפילַאק רעטכַָאקוצ ַא .סייוו ןוא קַאמש
 ,לעקנוט טרעוו ןוא טינ

 עשירפ ןערעװ ןעכַאק גנַאל וצ ןפ .ךעלמעווש עשירפ
 רַאפ גונעג זיא ןעכַאק טונימ סקעז ,ףניפ .רעדעל ַא יו ךעלמעווש
 -עביצ יד רעהירפ ,ַאזלַא ,ןעמ ףרַאד ,סעלעביצ טימ טפמעדעג ןעוו .ייז
 .ךעלמעווש יד ןעבענוצ ןוא ןעכַאמ גיטרַאּפ סעל

 רעסַאװ סָאד לייוו ,עילאק טרעוו עטַאלַאש .,(םומעל) עמַאלַאש
 ,ןײרַא זױה ןיא יז טננערב ןעמ יו ױזַא .רחיא ןופ םיוא טנעקורט
 ףיא ןעמחענוצ ,ןעמהענּפָארַא ךעלטעלב עצראוש יד ןעמ ףרַאד
 ןענירּפָא ןעזָאל ,רעסאו לעפיש רעסיורג א ןיא ןעשַאווסיוא ,רעקיטש
 ןוא ןעהערדרַאפ ,לעקעז סאנ ,ןייר א ןיא ןעקַאּפנײרַא דלַאב ןוא
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 ןוא געט עכילטע ןעגיל ןעק סָאד .זייא ץפיוא ךיילנ ןעגײלפױרַא
 | | .ןעטרָאג ןופ סָאװ רָאנ יו ,טרַאה טרעוו

 ןעמ ןעוו ,רעדנאנַאפ טכייל ךיז ןעמהענ עטַאלַאש ןופ רעטעלב יד
 טייקטסוּפ יד טלהיפ ןעמ ןוא לעּפעק ןופ ץרַאה סָאד סױרַא טדיינש
 .ןַארק ם'נופ גידנעניר ,רעסַאװ רעטלַאק טימ ןָא

 רעסַאװ סָאד ןָא לענש ךיוא טרעוו ירעלעפ .ירעלעס עשירפ
 לייוו ,טינ ןַאלּפ ןייק זיא רעסַאװ ןיא ןעטלַאה .ךָאנ ךיז טזָאל ןוא
 -יפַאּפ ןעסיורג ַא ןיא יז טלַאה .ןעלארענימ יד סיוא ךיז ןעקייוו סע
 .געט עכילטע ךיז טלַאה .ןעטסַאקדזייא ןיא ץימראקש םענער

 רעהירפ ןעמ ףרַאד ןעסנירג עלַא .ןעדיינשוצ ץרַאפ טשַאװ
 ןעשַאװ ייז ןעדיינש ץ'כָאנ .ייז טדיינשוצ ןעמ רעדייא ןעשַאווסיוא טוג |

 .ןעלארענימ ןערהעוונָא טסייה

 ,ןעסנירג וצ רעסַאװ ןעכיורב זומ ןעמ בוא .ןעסנירג ןעכָאק
 ןעכַאק לָאז סנירג סָאד זַא ,טהעז רעבָא ,רעסַאװ עגיכַאק ןייז םָאד לָאז
 ץלַאז לייוו ,טצעל םוצ טצלַאז .קראמש וצ טינ רעבָא ,רעהפיוא ןהָא
 | .ייז טםעװעטרַאהרַאּפ

 לָאז סע זא ,רעסַאװ גינעוו רהעז ןיא ןעמ ףרַאד ןעסנירג ןעכַאק
 טימ קניס םעד דבכמ ךילנהעוועג זיא ןעמ .ןעײזוצּפָא סָאװ ןייז טינ
 | .ןעלארענימ יד -- ,ןעטסעב םעד

 .ַאט ,ןעסנירג עטכַאקעג יד ןופ ךיוי לעסיבַא טרָאּפ טביילב רעמָאט
 ןירַא סָאד טסיג רעדָא ,להעמ טעיהווילָאה טימ ןערבנייא ןַא טכַאמ
 | .ּפוז רעד ןיא

 -רַאד ןעסנירג עטכַאקעג בוא .ןהעטש ןעפרַאד ןעטנירג ןעוו
 ,ןיירא ּפוז ןיא רעסאוו סָאד ּפָא טעייז ,ןעטראוו ןוא ןהעטש לעסיבַא ןעפ
 ,רעטוּפ ןיא רעדָא ,רעליַאב-לעבָאד א ןיא םנירג יד טמיראװרעד ךָאנרעד

 ןייא ייז טקנוט ןעמ ןעוו ,טיײקפרַאש יד ןַא ןערעוו סעלעביצ
 | .ןעלייש ייז ךיז טמחענ ןעמ רעדייא רעסַאװ רעגיכָאק ןיא

 םעמ רעד  .גנַאל וצ טכָאקעג ןעו לעקנוט ןערעוו ןעסנירג
 | .יאדוא סנימאטייוו יד ןוא ,טרהיפעגרעביא ךיוא זיא ייז ןיא

 ןוא ןעקוקוצרעביא טוג זיא םעברַא ןוא ךעלבעב ענעקורט
 ןוא ,טכאנרעביא רעסַאװ ןיא ןעקייוו ןעזָאל ןוא ןעשַאוואוצרעביא
 | .רעפַאװ ןעגיבלעז םעד ןיא ןעכָאק ךַאנרעד

 רַאּפ א יז טלַאה ןעמ ןעוו ,טכייל טרעװ סָאטײמָאט ןעלייש
 תױרַא ייז טכעטש ןעמ ןעוו רעדָא ,רעסַאװ רעגיכָאק ןיא ןעטונימ
 רעדָא ,םַאלּפ ץרעביא עלייוו א ייז טהערד ןעמ ןוא לץּפָאג ַא ףיוא
 ןעמ יו ךיילג רעסעמ םענרעבליז ַא טימ רעביא ייז טהעג ןעמ ןעוו
 יי .ּפָא טהעטש לעטייח סָאד .ייז טלייש

 ױזַא םינ ןעקאב ןיא ןערעוו רעפעפ ענירג עטליפעגנָא יד
 .לעמיוב טימ רעביא רעהירפ ייז טרימש ןעמ ןעוו לעקנוט
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 ןעוו ןעכָאק ןיא ךייוו טרעוו ("סערג ָארעּפס,) סָאגערעּפסַא
 .ןעקע עטרַאה יד ןופ ךעלטייה יד םורַא טלייש ןעמ

 ןעוו קאמשעג רהעז סױרַא טמוק (ןרָאק טיווס) עזורוקוק עגננוי
 טצלַאז ןעמ ןוא ןעכָאק םוצ רעקוצ םעניורב לעסיבַא וצ טיש ןעמ
 זױלב טכָאק ןוא רעפַאו רעגיכָאק ןיא ןיירַא טגעל .רעסַאװ סָאד טינ
 -  .םונימ 0

 -רעטכָאקעג געט רָאּפ ַא ןהעטש ןענָאק ךעלבעב ,סעברַא
 .סדַאלַאס עטכַאקעג יד וצ לעסיבא גָאט ןעדעי טמחענ ; טייה

 רעהירפ זיא ,ךעלקאבאק ,רעכעטער ,טנעלפ-גנע ,סעווקורב
 סע .ןעלײשּפָא ךָאנרעד טשרע ןוא ךעלטפער ףיוא ןעדיינשוצ וצ טונ
 | | .ןעלייש וצ רעטכייל ךס ַא זיא

 .סלביימעשודעוו דמהירק
  -לחעמ טימ ןעבינרַאפ סנירג טסייח סלביימעשזדעוו דמהירק

 -לץזַא .סוָאס זָאלנ ןייא וצ טינ סנירג עטכָאקעג זָאלג ןייא וצ .םוָאס
 ןעמ טיגרַאפ ,ירעלעס ,סעלעביצ ,(ּפינריוט) סעווקורב יו ןעסנירג ץכ

 -להעמ ןערעטיש טרעדָאפ לעּפָאמרַאק .סוָאס ןעגיסעמלעטימ טימ
 .(סעסוָאס טהעז) .םוָאס

 .סניב טקהעב ןָאטסָאב
 טּפַאז ענעמיל לעפעלסע סנעיב ץעיּפ טנופ 1
 םטעפ רעדָא רעטוּפ םעט םוצ רעקוצ רעניורב
 .ץלַא ץָאטײמָאמ עמכידעג רעזעלג 2

 ענעשאוװעגסיוא ןוא עטקוקעגרעביא טוג טכאנרעביא ןייא טקייוו
 ןיא ןעכַָאק ייז טלעטש הירפ רעד ןיא .(סנעיב-עיּפ ךעלבעב עניילק
 .,ךייוו ןיוש ןעוו .םעט םוצ ץלַאז גידנעבעגוצ ,רעסַאװ רעניבלעז רעד
 ּפוז ָאטײמַָאט ןוא רעקוצ םעניורב ,סטעפ רעדָא רעטוּפ ןיירא טומ
 .ךעלגינייוו ץנַאג ןעמוקסיוא ןעלָאז ייז זַא ,טפַאז נעעמיל לעסיבא ןוא
 ןַאד ייז טגייל ,ךעלבעב יד גידנעשטעווקוצ טינ ,לעּפָאנ א טימ טשימ
 -מע טקַאב ןוא (לָארעפעק) ילכ רענעדרע רעטרימשַאב ַא ןיא ןיירַא
 ןעמ זומ לָאמ ייווצ ַא .ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא העש עכיל

 טכערבוצ .ןענעקירטסיוא טינ לָאז סָאד זַא ,ךיוי ָאטײמָאט ןעסיגוצ |
 .ערָאק עטשרעביוא יד טינ

 .(הלח) ןעבַאל ךעלבעב א

 רעקוצ רעניורב לעפעלסע 1 ךעלבעב זָאלג 12
 ייא 1 ךעלקערב-הלח טעיװזלָאה זָאלג 4
 רעטוּפ זָאלנ 4 םינ ךעלקיטש זָאלג 4
 ךלימ זָאלנ 4 סואס ָאטײמָאמ
 .רעעמ רעיור רענעבירעגנָא ץלַאז
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 יירד יד וצ טיג .ךייוו זיב ,ךעלבעב זָאלג ץעבלַאה יד ּפָא טכָאק
 םעד ,םינ ךעלקיטש זָאלג לעטרעפ סָאד ,ךעלקערב הלח זָאלג לעטרעפ
 זָאלג לעטרעפ סָאד ,ייא ענעגָאלשוצ סָאד ,רעקוצ םעניורב לעפעלסע
  טשימ .םעט םוצ ץלַאז ,ךלימ זָאלנ לעטרעפ יירד יד ,רעטוּפ עמַאזלוצ
 -רימשַאב ןיא העש לעטרעפ א ןעגעג ןהעטש סע טזָאל ןוא םיוא טונ
 א ןעויױא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא עלעקעב הלח ןעט
 טהעז) סוָאס ָאטײמָאט טימ ןעסַאנַאב טגנַאלרעד .טונימ גיצרעפ
 -ץנסיוא ענירג .רעעמ םענעבירעגנָא ץטימ ןעטָאשַאב ןוא (םעסוָאס
 ךעלבעב זָאלנ רעצנַאג ַא רַאפ .םונ ױזַא דָארג זיא סעברַא עטכָאק
 .ןעלּפָאדרַאפ ןעלאירעמַאמ עלא ןעמ ףרַאד

 -וצ ן'ראפ ּפָא ייז טנינייר ןוא טשַאװ -- .סניב גנירטס ןעכָאק
 ןיא ןעכַאק ייז טלעטש .סױרַא טינ ןעלאז ןעלארענימ יד זַא ,ןעדיינש
 טצעל םוצ טצלַאז .םַאזגנַאל ייז טכָאק ןוא רעסאוו רעגיכָאק גינעוו רהעז
 טימ ןעכָאק וצ טוג ךיוא זיא סניב גנירטס .רעטוּפ טימ טיגרַאּפ ןוא

 .ןערעעמ רעלקיטש
 טזָאל ןוא רעמעלב יד ּפָארא טדיינש -- .סעקארוב עגנוי

 טוג יי טבייר ,ּפָאק םייב ךעלעקעטש ךעלקיטש רעביא
 (םילק טנעסךהעצ ןיא) לעטשרעב לבייטעשזדעו א טימ ּפָא
 םעד גידנעדײנשּפָארא טינ ךױא ,ןעכָאק יי טלעטש ןוא
 טבילב טפַאז יד :טינ "ןעטולב, סעקארוב ץעכלעזא .לעצרָאװ
 ,םױרַא ייז טמהענ ,ךייוו ןיוש ןעוו .קַאמשעג ןענייז ייז ןוא גינעווניא
 -ַאש יד ּפָארַא טשטילג ןאד ןוא רעסַאװ טלַאק ןיא ןיײרַא ייז טגעל
 סעקארוב יד ןוא ,טשרָאב ַא ןעכַאמ ןעמ ןָאק ךיוי רעד ןופ .סטכעל
 ןעכַאמ ןָאק ןעמ רעדָא ,ןענייז ייז יו ױזַא טָא ,שיילפ ץטימ ןעסע
 ,דאלאס א

 טשאוו ,ךעלטעלב עלעג יד ּפָארא טמענ -- .סטוארּפס לעסַארבו
 -אוו גינעוו ןיא טייהרעטקעדעגוצ טינ ןעכָאק ייז טלעטש ןוא םיוא ייז
 סואס-לעהמ רעדא ,רעטוּפ םימ ייז םיגראפ .ףוס םייב טצלאז .רעס
 - .טגנאלרעד ןוא (סעסוָאפ טהעז)

 ; טייהרעצנאג ןעכָאק וצ םוג זיא ךערעעמ עניילק -- .ןערעעמ
 טימ ייז טכָאק ןוא טצעל םייב טצלאז .ןעדיינשוצ ןעמ ףראד עסיורג
 .סטעפ רעדא רעטוּפ טימ טיגראפ .רעקוצ םעניורב עקנעסיב ַא

 רעדא ,רעסאוו ןיא ּפָאק ן'טימ טייהרעצנַאג טכָאק ,רעואלפילאק -
 טייחרעטקעדעגפיוא טכָאק .טצעל םוצ טצלאז .ךעלקיטש ףיוא טמחענוצ
 ךַאנ רע לָאז .ןערעוו טלעקנוטראפ טינ לָאז רע זַא ,גנַאל וצ טינ ןוא
 םיגראפ ,ןײרַא ּפוז ןיא רעסאוו סָאד ּפָא טעייז .ךעלטרַאה ןעביילב
 -להעמ טימ סיוא ןעשימ עגינייא .אקידּפַאּפ לעטיבַא ןוא רעטוּפ טימ
 .םוָאס

 -ַפַא ןוא עטכַאקענּפָא ךעלקיטש יד .רעוַאלּפילַאק עטקַאבעג
 עלעקעב ןעטרימשַאב ַא ןיא םיוא ןעמ טגעל רֶעוָאלּפילַאק עטעייזעג
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 ךעלקערב עטעפ ןוא זעק םענעבירעגנַָא טימ טלעקנערּפשַאב ןעמ ןוא
 .ןעוויוא ןעסייה קרַאטש טינ א ןיא ןיורב זיב סָאד טקַאב ןעמ ןוא

 זיא רעוַאלּפילַאק עטכַאקעג .ךעלמעווש טימ רעוַאלפילַאק
 .סעלעביצ טימ טפמעדעננייא ךעלמעווש טימ ןעשימוצסיוא םונ ךיוא
 / ןיא עלעביצ עטקַאהוצ רעדָא עטקַארבוצ ןיד יד וצ טלעגערּפ רעהירפ
 -שַאמ) ךעלמעווש ךעלקיטש עניד יד ןיירַא טפרַאװ .טייקטעפ לעסיבַא
 ןַאד .לערעייפ ןיילק א ףיא ןעכָאק טזָאל ןוא וצ טקעד ןוא (סמור
 .רעוַאלּפילַאק םעד טימ סיוא םוָאס םעד טָא טשימ

 .(סענאשזעלטאפ עיולב) טנעלּפ-גנע

  רעדָא ךעלקערב חלח עניד טנעלּפ-גנע 1
 להעמ טעיהוו-לוָאה םייקמעפ עפעיט
 .רעפעפ ,ץלַאז ייא ןעגָאלשוצ 1

 -ַאב .ּפָא טלייש ןוא ךעלטפער ףיוא טנעלּפ-גנע םעד טדיינשוצ
 לעסיש א ןיא ערעדנא ס'םיוא םנייא ייז םגעל ןוא ךעלטפער יד טצלַאז
 .טייקרעטיב יד סױרַא טמחענ סָאד .העש ַא ןהעטש ױזַא ייז טזָאל ןוא
 טקניט .ןעקורט ּפָא ייז טשיװ ןעגנַאלרעד ץרַאפ העש עבלַאה א
 ןיא רעדָא ,ךעלקערב-הלח עניד ןיא ןַאד ןוא ייא ןענָאלשוצ ןיא ןייא
 רעסייה רעפעיט ןיא ייז טלעגערּפ ןוא לחעמ טעיהוו-לוָאה עכַארג
 ריּפַאּפ עלובאב ףיוא םיוא ךָאנרעד ייז טגעל .(482 לעטעלב) טייקטעפ
 .טייקמעפ עגירביא יד ןעמהענוצנייא ףיוא

 .טנעלּפ-ננע עטליפעננַא

 ךעלקערב עטעפ ךָאנ טייקטעפ לעפעלסע 2
 רעסַאװ זָאלג 220 -הלח טעיהווילוָאה רעזעלנ 9

 רעפעפ ,ץלַאז ךעלקערב

 -ולד ,גנעל רעד ןיא ןעייווצ ףיוא טנעלפ-גנע ןעיור א טדיינשוצ
 ַא ןעגעג ךעלקישַאק גידנעזָאלרעביא ,עטסגינעוועניא סָאד םיוא טעב
 -אוו טלַאק ןיא ןיירַא ךעלקישַאק יד טגעל .בערג יד שטניא ןעבלַאה
 ,טצלַאזַאב ,עטסגינעווניא סָאד ןיד ץנאג טקאהוצ לייוורעד ןוא רעס
 ןַאפ-יירפ רעד ןיא טייקמעפ לעפעלסע ייווצ ןיירַא טגעל ,טרעפעּפַאב
 טסיג טציא .טונימ ןהעצ ַא ןעגעג ,וצ םעד ןיא סע טלעגערּפ ןוא
 -עגסיוא רעזעלג ייווצ ןיירַא טיש ,רעסַאװ זָאלג עכלַאה ַא ןיײרַא ךָאנ
 -קישָאק יד ּפָא טנעקירט .סיוא טשימ ןוא ךעלקערב הלח עטנעקירט
 ןוא ,ןָא ייז טליפ ןוא גינעווניא ייז טרעפעּפַאב ןוא טצלַאזַאב ,ךעל
 א ןיא ןיירא יז טלעמש .ךעלקערב עטעפ יד טימ רעביא ייז טקעד
 א ןעמוקוצ לָאז סע זַא ,רעסַאװ ןָא טסיג ,עלעקעב ןעטעפ ןעפעיט
 .טייחרעסייח טגנַאלרעד .טקַאב ןוא ךיוה רעד ןופ לעטירד
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 .סרעפעפ ענירג עטליפעגנָא

 .עלעביצ עטלענערּפעגנָא סרעפעפ ענירג
 .ייא ןַא ,רעטוּפ לעפָאמרַאק עטשטעווקוצ
 .אקירּפַאּפ ,ץלַאז עקשורמעּפ ןופ סנירג

 -רַאק עטשטץווקוצ טימ טשימעגסיוא ,עלעביצ עטלעגערּפעגוצ ַא
 ןופ סנירנ ענעטינשוצ ןיד לעסיבַא ןוא ייא ןא ,רעטוּפ טימ ,לעּפָאט
 ענירג רַאפ ץכעליפעג טוג ַא זיא ,אקירּפַאּפ ןוא ץלַאז ,עקשורטעּפ

 יד םיױא טשַאו ןוא גנעל רעד ןיא םרעפעפ יד טדיינשוצ .סרעפעפ
 עסייוו עטסגינעווניא סָאד ןוא עלעקעטש סָאד קעװַא טדיינש .ךעלרעק

 .ץכעליפעג םעד טימ ךעלעפיש יד ןָא טליפ ןוא ּפָא ייז טנעקורט ןוא
 םרעפעפ יד זיב ,העש ַא טקַאב ןוא עלעקעב ַא ןיא סיוא ייז טלעטש
 : - .גיטראפ ןענייז

 גידנעשימוצ ןעמ טכאמ סרעפעפ ענירג ראפ ץכעליפעג רעדנַא ןַא
 לָאז ,ץכעליפעג סָאד םיוא טינ םעלג .לעּפָאטרַאק יד וצ שיילפ קַאה
 רענהעש ןוא רעטונג ַא רחעז .ןיורב זיב טקַאב .עקכוּפ ןהעזסיוא סע
 | | .לכאמ

 .| רעמונ שזדעניּפס
 ,רעטוּפ .ץלַאז ,שז'זעניּפס

 וצ םלעטש .סיוא טוג טשַאװ ןוא ןעלצרָאװ יד ּפָארַא טדיינש
 ןאד .רעסַאװ ןָא טזָאל סע זיב ,לערעייפ ןיילק א ףיוא רעסַאװ ןהָא
 סא טשימ ןוא טקַאהוצ .טצעל םוצ טצלַאז ,ךָאק ןעלענש ַא טיג
 .רעמוּפ טימ

 .2 רעמונ שודעניּפס |

 עקנַאטעמס עסיז | שזדעניּפס
 רעטופ עטרַאה ןופ ךעלכעלעג ענעבירוצ

 .רעפעפ ,ץלַאז | רעייא

 ןיירא קירוצ טנעל ;טקאהוצ ,ּפָא םעייז ,רעהירפ יו טכָאק
 ןוא עקנַאטעמס עסיז לעפעלסע ייווצ ,רעטוּפ וצ טיג ,ןײרַא ּפָאמ ןיא
 טכַאק ןוא ,רעייא עטכָאקעג טרַאה ייווצ ןופ ךעלכלעג ענעבירוצ יד
 | .טונימ רַאּפ א ךרוד

 .3 רעמונ שזדעניּפס

 -יצ רעטלעגערּפעגוצ ַא טימ םיוא טשימ ןוא רעהירּפ יו טכָאק
 | | .עלעב

 4 רעמונ שודעניּפס
 .ןערעיוז טימ ןוא ןעסיז טימ םיוא טשימ ןוא רעהירפ יו טכָאק
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 .ךעלמעווש עטמירקענ
 רעפעפ ןוא ץלַאז רעמופ לעפעלסע 2
 ךעלמעווש ךלימ זָאלג 1
 ייא ןא ןופ לעכלעג 1 לּהעמ טעיוו-לוָאה לעפעלסע 2

 זָאלג א ,רעטוּפ לעפעלסע ןעבלַאהרעדנַא יד ןופ םוַאס ַא טכַאמ
 -עפ ןוא ץלַאז ,להעמ טעיהוו-לָאה לעפעלסע ןעבלַאהרעדנַא ,ךלימ
 א ףיוא טכָאק ןוא ךעלמעווש עיור ענעטינשוצ יד ןיירַא טוט ןוא ,רעפ
 סָאד ןײרַא טוט ןעגנאלרעד ןראפ .טונימ עכילטע לערעייפ ןיילק
 עטשטעווקוצ ןעצלעמשַאב וצ םוגנ זיא טימרעד .ייא ןא ןופ לעכלעג
 .לכאמ רעטוג ַא ךיוא סָאד זיא ןיילַא רעדָא ,עשאק ,לעפָאטרַאק

 .ארקא עטפמעדעגננייא

 םָאטײמַאט עטיור ארקא
 .רעפעפ ,ץלַאז רעטוּפ

 טדיינשוצ ןוא ןעקע יד ּפָארַא טמהענ ,ארקא יד םיוא טשַאוװ
 ייז טזָאל ןוא רעסַאװ רעניכָאק טימ ייז טקעדַאב .ךעלקיטש ףיוא

 ,סָאטײמָאמ עטױר רָאּפ ַא ּפָא םלייש .ךייוו זיב ,ןעכַאק םַאזגנַאל
 .םַאזגנַאל רעדיוו טכָאק ןוא ארקא רעד וצ וצ ייז םיג ,ייז טקַאהוצ |

 .רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעטוּפ וצ טיג ןעגנַאלרעד ן'רַאפ

 ןוא סעברַא ּפָא טכָאק -- .זייר עניורב טימ סעברַא ענירנ
 -יצ ייווצ ןיד ץנאג טקאהוצ .ךעלּפעט ערעדנוזַאב ןיא זייר עניורב
 -אז יירד עלא טשימ ןאד ,ןיורב זיב ליוא ןיא ייז טלעגערּפ ןוא סעלעב
 | | .ןעמאזוצ ןעכ

 רעביא ןייא טקייו -- .סואס להעמ טימ סעברַא ענירנ
 .םעברַא ענירג רעזענַאּפַאי ץעטַאלג-טינ יד ,עטקירדעגנייַא יד טכַאנ

 ילעבָאד ןיא ןיירא סָאד טלעטש ןוא ףױא טכָאק הירפ רעד ןיא

 סוָאסילהעמ ןעטעפ טימ סיוא טשימ ןַאד .ךייוו זיב ןעכַאק רעליאב

 -רעד ןוא טונימ רָאּפ ַא ךָאנ טכָאק .רעקוצ םעניורב עקשטיּפַאק ַא ןוא

 -רעייפ , א .ץנאג ןעביילב ייז ןעלעוו ,ןעכַאק םייב טינ טשימ .טגנאל

 .(408 לעטעלב) .ייז ראפ ןעוויוא רעטסעב רעד זיא "סעל

 רעלעקלעביצ עסייוו ּפָא טלייש -- .ךעלעקלעביצ עטמירקעג
 ן'ראפ .ךייוו זיב טכָאק ןוא רעסַאװ ןעגיכַאק ןיא ןיירַא ייז טפרַאװ ןוא

 טימ ייז טקעדַאב ןוא ןיקורט ּפָא ייז טעייז טציא .וצ טצלאז ןעמענסיורא

 -קעדעגפיוא ייז טכָאק ,(םעסואס טהעז) סואס-להעמ ןעגיסעמלעטימ

 .טייחרעט
 טכארבעגניירא גנאל טינ זיא סאוו ,סנירג א זיא סָאד .ילאקארב

 ויא רע ןוא ןעילַאמיא ןופ ןעטַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא ןערַאװעג

 ןעו רעבָא .ךעלּפעק ערענעלק יד רַאנ ןעפיוק ףראד ןעמ .טוג רהעז

 עטרַאה יד ןעדײנשקעװַא ןעמ ףראד ,עסיורג יד רָאנ טגירק ןעמ

 ןיא טכָאק .ךעלקעטש עכייוו יד ןוא "םולב, יד ןעכָאק רָאנ ןוא םיקלח



 יע

 7 : ךוב-ךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 ןיפ .טונימ גיצפופ זיב גיצרעפ ןופ ,מייהרעטקעדעגפיוא רעסַאװ ץלאז
 סע טסע .םוג ױזַא טינ ןיוש זיא סע ןוא לעג סע טרעוו ןעכָאק ליפוצ
 - ,רעטוּפ טימ

 ,טהילב טָאד רעדייא םוג רָאנ זיא סנירג יד טָא -- .ןיילאדנעד
 םוצ טצלאז ,רעסַאװ גינעוו ןיא טכָאק .רעטיב קרַאמש טרעוו סע לייוו
 .רעטוּפ טימ םינרַאפ ןוא ןיד טקאהוצ ,ּפָא טעייז ,טצעל

 .קאנרעטסַאּפ עטלעגערּפעג
 רעפעפ ,ץלַאז ,ייא קאנרעטסַאּפ
 ךעלקערב הלח עניד לעמיוב רעדָא ,םטעפ

 ּפָא טעייז .טיײהרעצנַאג קאנרעטסַאּפ םעד טכָאק ןוא ּפָא טלייש
 ןוא טצלַאזַאב ,ךעלקיטש עניד ,עכילגנעל ןיא טדיינשוצ ,רעסַאװ סָאד
 -קערב ענעקורט עניד ןיא ןַאד ןוא ייא ןיא ןייא טקניט ,טרעפעּפַאב
 ,טניורבעגוצ טוג זיב ,לעמיוב רעדָא ,סטעפ ןיא טלעגערּפ ןוא ךעל
 .ריּפַאּפ עלובאב ףיוא ּפָא טנעקירט

 -ּפַא עגיבלעז יד טָא -- .(קאנרעטסאּפ) סּפינסרַאּפ דמעירק
 ַא ןיא ןעגעלניירא ךיוא ןעמ ןָאק קאנרעטסַאּפ ךעלקיטש ענעגיזעג
 .ןעגנאלרעד ןוא סואס-להעמ ןעלעטימ

 (טנעלּפ רעטסיוא) יַאפיסלעס
 רעדָא ,ױזַא ךיוא םהיא טלעגערּפ ןוא קַאנרעטסַאּפ םעד יו טכָאק

 .קַאנרעטסַאּפ םעד יו דארג ,םוָאס א ןיא םהחיא טגנַאלרעד
 ּפָא טלייש ןַאד ןוא ךעלטפער ףיוא טדיינשוצ -- .עווקורב עלענ

 טפור "סיאד,) ךעלקיטש עניכעקערעיפ עכעלקיד ףיוא טקָארבוצ ןוא
 ּפָא טעייז .טצעל םייב גידנעצלאזוצ ,טכָאק ןוא (שילגנע ףיוא סָאד ןעמ
 .רעטוּפ טימ טצלעמשאב ןוא ןיירא ּפוז ןיא רעסאוו לעסיב סָאד

 ן'כָאנ ןוא עלעג יד יו טכָאק -- .עווקורב עסייוו עטמהירקעג
 -ימ ַא ןיא ןיירא ייז טנעל ,ןיירא ּפוז ןיא רעסאוו לעסיב סָאד ןעײזּפָא
 יז ןענייז ןיילַא רעטוּפ טימ רעדַא ,(סעסוָאס טהעז) םואס-להעמ ןעלעט
 .םוג ךיוא

 .לעּפַאטרַאק טימ עווקורב עסייוו
 ,טייקטעפ לעפַאטרַאק ךעלטפער
 .ץלאז ,עלעביצ עווקורב ךעלטפער

 לץעפַאמרַאק יד ,רעסַאװ ךס ןייק טינ ןיא ,טקעדעגוצ טוג טכָאק
 רעטלעגערּפעגוצ טםימ טיגרַאפ ,ץלַאז לעסיב ַא טימ ,עווקורב יד ןוא |

 ,לעּפָאג 8 טימ טשימ ,עלעביצ
 יא סָאד -- .ירעלעס בַָאנ רעדָא ,סאירעלעס

 רעבָא ,פז םוצ רעטעלב יד טכױרב .סנירג עסוג ַא רהעז
 וצ ,ןעלײשוצּפָא םוג זיא (לעּפָאטרַאק יוו) ןעלצרָאװ קאירעלעס יד
 ןיא טכָאק .ףוס םייב ןעצלַאז ןוא ,ןעכָאק ,ךעלקיטש ףיוא ןעדיינשוצ
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 ןוא ?הָעמ ,רעטוּפ ,רעסַאו םעד ןופ םוָאס ַא טכַאמ ןוא רעסַאװ גינעוו
 .קאירעלעס םעד םעד ןיא טמיראוורעד

 ויא קאבאק םעד טָא -- .(קאבאק ַאזַא) שאווקס דרַאבבָאה
 -ַאב ןעוויוא ןיא ןעקורנירַא טיײהרעצנַאג .םחיא ןוא ןעשאוואוצּפָא טוג -

 - טצארק ןעמ ,ךעלרעק יד םיוא טנינייר ןעמ ,םהיא ןעמ טנעפע ןאד ,ןעק
 לעםיבא גידנעבעגוצ ןוא ץכעלָאש רעד ןופ עטסגינעווניא םָאד סױרַא
 :.עװארטָאּפ עקאמשעג א ןעמ טנירק ,עקנַאטעמם

 .(שַאװוקס רעמָאפ) ךעלקאבאק עסייוו
 זייר עניורב לעפעלסע 2 שאווקס רעמָאפ 1
 רעטוּפ ,ץלַאז  םעט םוצ רעקוצ רעניורב

 .ענעמיל 1 ךיוי ָאטײמָאט עטכידעג

 -הענסיורא ,ּפָא טלייש ןוא ךעלטפער ןיא שאווקס םעד טדיינשוצ
 ןוא ךעלקיטש עניד ףיוא טדיינשוצ ,עטסנינעווניא םסָאד גידנעמ

 ןרַאֿפ .טצעל םוצ טצלַאז .זַײר רעניורב רעד טימ ןעכַאק טלעטש
 ןיירא טשטעווק ,רעטוּפ ,ךיוי ָאטײמַאט עטכידעג וצ םיג ןעגנַאלרעד
 .רעקוצ םעניורב עקנעסיב א ןוא ענעמיל יד

 .קאבַאק ן'טימ ןעמאזוצ לעּפע עגינייוו רַאּפ א ןעכַאק ענינייא
 ןאד ןוא רעסאוו ץלאז גינעוו ןיא קאבאק עסייוו יד טָא ןעכָאקבָא

 .טוג רהעז ךיוא זיא ,ןיילא רעטוּפ טימ ןעשימסיוא
 .(644 לעטעלב ,ּפוז סעברַא עגנוי טהעז ךעלקאבאק ןופ ּפוז)

 .טיורק ןעכַאק

 .רעטוּפ --- .ץילַאז --- .טיורק רעקימש

 .םייחרעטקעדעגפיוא רעסַאוװ-ץלַאז ןיא ןעמ טכָאק טיורק עסייוו
 יו ,העש סקעז ןייק רעבָא .זיא טיורק םסָאד גנוי יו ,ךיז טדנעוועג סע
 ןעבעל ןוא בייל סָאד .טינ ןעמ ףרַאד ,סָאד ןעכָאק ןעיורפ ערעזנוא

 רּפ לעקימש ַא טימ טיורק עטכַאקעג .טכָאקעגסױרַא ןופרעד טרעוו
 | | .ןדעךג םעט זיא רעט

 .| רעמונ טיורק טיור
 רעטוּפ לעפעלסע 3 טםיורק עטיור לעּפעק ןיילק 1
 ץלַאז ,גנירמיצ | לעּפע עגינייוו 2
 םעט םוצ רעקוצ רעניורב ץנעמיל א ןופ טפַאז

 ןיילק סָאד רעכעל עסיורג יד טימ ןעזייא-בעיר ן'פיוא ןָא טבייר
 -עגבָא רָאּפ ַא טימ ןעכָאק סע טלעטש ןוא טיורק עמיור לעמבעה

 םינ טכָאק .ץלאז עקנעסיבַא ןוא לעּפע ענינייוו ,עטקַארבוצ ,עטלחעש
 זַא ,םַאלפ ץרעביא לעצעט ַא ףיוא טלעטשענסױרַא ,רעסאוו ךס ןייק ןיא
 ןיירַא טשטעווק ,ךייוו ץנאנ ןיוש זיא ץלא ןעוו .ןעלאפוצ טינ לָאז סָאד
 ןוא גנירמיצ םענעלָאמעג לעסיבַא ,רעטוּפ יד ןיירַא טגעל ,ענעמיל יד
 .םעט םוצ רעקוצ םעניורב לעסיבַא טימ טעווװַארפרַאפ
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 .2 רעמונ טיורק טור
 ןייב ךרַאמ א ענעטינשעגנָא ןיד טנופ 2 |

 | לעּפע ענירג 2 | .טיורק עמיור
 ,ץלַאז ,גנירמיצ ,רעקוצ רעניורב זייר עניורב זָאלג 44

 ןייב-ךרַאמ םעד טימ ןעכָאק סע טלעטש ןוא טיורק סָאד טדיינשוצ
 העש עבלַאה א .טצעל םוצ טצלַאז .,רעסַאװ גינעוו ןוא זייר יד ןוא
 וצ טעװַארּפ .לעּפע ענעבירעגנָא יד ןיירַא טנעל ןעמהענכָארַא ן'רַאפ
  .טפַאזענעמיל ןוא גנירמיצ ,רעקוצ ן'טימ

 רעד טימ טדיינשוצ --- (ןעראדימָאּפ) סאטיימָאמ עטלעגערּפעג
 טישַאב .ךעלטפער עכילקיד ףיוא סאטיימָאט עטיור עכילטע סטכעלָאש
 ןיא טלעגערּפ ןוא ךעלקערב-הלח טעיוו-לוָאה ןוא רעפעפ ,ץלאז טימ ייז
 .טייקטעפ
 עשירפ עכילטע טסינַאב -- .סָאטיײמָאט עטפמעדעגנ -
 ןהעטש ייז זָאל ןוא רעסאו ץגיכָאק טימ סאטיימָאט
 םסיג ןוא בא טעיז .טייהרעטקעדעגצ טונימ ףניפ א
 סָאד בא טנינייר .ךעלטייה יד בָארַא טלהעש ןוא רעסַאװ טלַאק ןָא
 ,רעסַאװ ןהָא ,ייז טכָאק ןוא ךעלקיטש ףיוא טדיינשוצ ןוא עצרַאװש
 - -סע ייווצ וצ טיג .ּפָאט ןעטקעדעגוצ טוג ַא ןוא לערעייפ ןיילק א ףיוא
 רעדָא ,להעמ טעױו:לוָאה עקנעסיבא טימ טשימעגסיוא טייקטעפ לעּפעל
 | .ךעלקערב

 586 לעטעלב ּפָאלעקס אטיימָאט

 | | - .לעפָאטרַאק |
  םלעו יד טָאה ןערָאװעג ןענופעגסיוא ןענייז לעּפָאטרַאק טניז

 םנוזעג ןוא גיליב ַא זיא סָאד .רעגנוה ןופ ןעפיוו וצ טרעהעגפיוא
 -כארק רעד רעבָא ,לַאמכַארק ןיא ךייר ױזַא זיא סע להָאװבַא .ןעסע
 יד .תואובת יד ןופ לַאמכַארק רעד יוװ ,טייקרעיוז ַאזַא טינ טיג לַאמ
 רֶעבָא .םויזענגַאמ ןוא םויצלַאק ,םויסעטָאּפ ןיא ךייר זיא לעּפָאטרַאק
 -קעװַא ןוא ,לעטייה ץרעטנוא עמַאס ךיז ןעטלַאה ןעלַארענימ יד טָא
 עטצַארקעגבָא וליפא .עטסעב סָאד ןעדײנשקעװַא טסייה ייז ןעדיינש
 ןעכַאק וצ ייז זיא עטסעב סָאד .סעּפע ךיוא ןערילרַאפ לעּפָאטרַאק
 ,סטכעלַאש רעד ןיא

 -רַאק יד טכָאק ןעמ ןעוו -- ."ןערידנומ, יד ןיא לעּפָאטרַאק
 ךאז םוש ןייק סױרַא טינ .רהיא ןופ טניר ,טייהרעטלעשעג טינ לעפָאט
 עטמלהעשעגבָא .ןיירא טינ רעסַאװ ןייק טעמכ רהיא ןיא טניר םע ןוא
 -צונ ךָאנ ןערילרַאפ ןוא רעסַאװ טימ ןָא ךיז ןעמהענ לעּפָאטרַאק עיור

 ,קַאטשעג זיא רעסאװ:עילפָאטרַאק זַא ,טינ םייוו רעוו .ןעכַאז עכיל |
 / ןעסע םעד טָא ןופ עטוג סָאד ךיז ןיא טָאה סע לייוו

 יו רעקַאמשעג ןוא רעטנוזעג ןענייז לעּפָאטרַאק עטקַאבעג
 טניר ךאז ןייק .רעסַאװ ןעגייא רעייז ןיא ךיז "ןעכַאק, ייז .עטכַאקעג
 .ןיירַא טינ טםניר ןוא סױרַא טינ
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 י'יימעשזדעוו 8 טימ ןעגיניײרבָא ןעמ זומ ןעקַאב םוצ לעּפָאטרַאק
 ךילנהעוועג ייז טסע ןעמ לייוו ,(טיילק טנעפ-ךןהעצ) לעטשרעב לעב
 ,םטכעלָאש רעד טימ

 ןעסע ףראד ןעמ זַא ,עירָאעט יד -- .היחמ ַא סטכעלָאש יד
 רעד טפלעה ןעיילק יד ןופ טײקבָארג יד לייוו ,ןעיילק יד טימ טיורב
 עירָאעט יד טָא -- ןעגָאמ ן'ראפ םעזעב רעד זיא סָאד --- גנואיידרַאפ
 8 טימ .ןעיילק יד זיא סטכעלָאש יד .לעּפָאטרַאק ייב תמא ךיוא זיא
 -סיוא ןוא ןעכָארקשבָא טוג יז ןעמ ףרַאד לעמשרעב לעבייטעשזדעוו
 ןעסע ךָאנרעד ןוא ,ןעקַאב ױזַא טָא ייז ןוא רעסַאװ ךס ַא ןיא ןעקנעווש
 ,םוג סָאד זיא דניק ןיילק א ראפ וליפא .סטכעלָאש רעד טימ

 טייקסייו סָאד -- .ןעשנעמ עטעפ רַאפ לעּפָאטרַאק
 עטקַאבעג ןופ רעבָא ,טעפ טכַאמ ןוא לַאמכַארק זיא לעּפַאטרַאק ןופ
 -ַאש יד רָאנ ןעסע ןוא עסייוו סָאד ןעפרַאװסױרַא ןעמ ןעק לעּפָאטרַאק
 | .מעפ טינ טכַאמ ןוא קרַאטש טגידירפַאב סָאד .םטכעל

 ױזַא דָארג זיא לכאמ רעד טָא -- .לעּפַאטרַאק עטשטעווקוצ
 לעפָאטרַאק יד בָא טלחעש ןעמ ןעוו ,רעקַאמשעג טינ בוא ,קַאמשעג
 םימ םוג ייז םעווַארּפרַאפ ןעמ ןוא ייז טשטעווקוצ ןעמ ןוא ןעכָאק ן'כַאנ
 | .םוג טגָאלשוצ .ייא יור ַא ןוא רעטוּפ ,ךלימ

 ָאטרַאק עטכַאקעג עטלהעשעגבָא יד -- .לעּפָאטרַאק "ןעזייר,
 -כרוד ,זייר יוו ןהעזסיוא ןעכַאמ ,טסייה סָאד ,"ןעזייר, ןעמ ןָאק לעפ

 -עד רעדַא רהעװדרַאה ןיא) רעזייר ָאטײטַאּפ א ךרוד יז גידנעשטעווק
 לָאז ןעמ זַא ,טצלַאזַאב ןוא טצלעמשַאב רעהירפ .(ןעטיילק טנעמטרַאּפ
 .ןעשטעווקוצ ןעפרַאד םינ "זייר , יד

 -עג לעּפָאטרַאק עטשטעווקוצ -- .לעּפָאמרַאק | :

 ןעמ טיג ץלַאז ןוא ךלימ ,רעטוּפ רעד ןעמאווצ ןעו יא 5 עני

 .געמטָאנ לעסיבַא ןוא טּפַאז-עלעביצ וצ ךָאנ

 ,ןעוויוא ןיא שיילפ ץטימ ןעמַאזוצ ךיז ןעטַארב לעּפָאטרַאק ןעוו

 טלעטש טצעל םייב .ךייוו ןערעוו ייז יוװ ,דלַאב ױזַא סױרַא ייז טמהענ

 לעיפ סָאװ ,םעט-טנעלָאשט םעד טינ יז ןעגירק ,ןעניורבוצוצ ןײרַא יז

 - .ױזַא ןעסַאה

 ןיא ןעמירַאװרעד וצ רעהירפ טוג זיא לעּפָאטרַאק עסיורנ

 רעגינעוו וצ טמהענ סע .ןעקַאב ייז טלעטש ןעמ רעדייא רעסַאװ סייה

 .זַאג
 .בא ךיז ןעקַאב ייז זיב ,גנַאל ןעמהענ לעּפַאטרַאק עסיורג

 רעד טימ םיוא ייז טלעטש ןוא גנעל רעד ןיא ןעייווצ ףיוא ייז טדיינשוצ

 לעטייה םעניורב ַא טימ ךיז ןעקעדַאב ייז .ףױרַא טייז רענעטינשעג

 וצ רעהירפ טוג זיא לעּפָאטרַאק ןעקַאב םייב .קַאמשעג ןערעוװ ןוא

 .ןײרַא ייז טנעל ןעמ רעדייא ,ןעוויוא םעד ןעציהרעד

 ,ןעטכענ ןופ ןעביילב סָאװ ,לעּפָאטרַאק ךעלקיטש עטלַאק



 : ....3י

 8440 ה ךוב-ךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 (סייד) עגידכעקע-רעיפ עקניניילק טימ ןעמַאזוצ ןעלנערּפ וצ םונ זיא
 | .קאמשעג רהעז ;הלח טעױװ:לוָאה ךעלקיטש

 -ענש ייז ןערעוו ,ךלימ ןיא לעפָאטרַאק ךעלטפער יד ןייא טקניט
 - .ןעלנערּפ םייב ןיורב רעל

 ,קַאמשעג רהעז ןענייז לעּפָאטרַאק עגנוי -- .לעּפַאטרַאק עגנוי
 ,בָא יז טכָאק .(טנימ) עקטאימ לקיטש ַא טימ ןייא ייז טכַאק ןעמ ןעוו
 .עקטאימ לעסיבַא ןוא רעטוּפ ןיא טמיראוורעד ןוא בָא ייז טלהעש

 -רַאו ןוא ןהעמש ןעפרַאד לעּפַאטרַאק עטכַָאקענבָא ןעוו
 -פיונוצ ַא םימ ןעקעדוצרעכיא ּפָאט םענעגעיזעגבָא םעד טוג זיא ,ןעט
 םינ ייז ןערעוו ,סױרַא טהעג ערַאּפ יד .ךוטדנַאה םענייר ןעטגעלעג
 ןוא ןעטרַאװ ייז ןענָאק ,גינעווניא טביילב טײקמירַאװ יד רעבָא ,סַאנ
 | | .טלַאק טינ ןערעוו

 .לעפַאטרַאק ענעקַאבעג עטקַאהוצ

 ץלאז לעּפָאטרַאק עטכַאקענ
 ,רעפעפ טייקטעפ עסייה

 ךעלקיטש יד זיב ,לעּפָאטרַאק עטכַאקעג ,עטלהעשענבָא טקַאהוצ
 רעסייה ןיא ןיירַא ייז טפרַאװ .סיורג יד שטניא ןעבלַאה ַא ןענייז
 טשימ ןוא ,טרעפעפַאב ןוא טצלַאזַאב ,ןאפ-יירפ רעד ןיא טייקטעפ
 ןאפ יד וצ טקעד טציא .ךילבלעג ןערעוו ייז זיב ,רעהַא ןוא ןיהַא ייז
 טגנַאלרעד ןוא ןעווױא ןעסייח ןייק טינ ןיא ןיירַא יז טלעטש ןוא
 .טייהרעסייה

 .לעּפָאטרַאק עטלהעמַאב
 עקשורטעץּפ ,ךלימ ,רעטוּפ לעפָאמרַאק ךעלטפער
 רעפעפ ,ץלַאז להעמ טעיוו-לוָאה

 עכילקיד ףיוא לעּפָאטרַאק עטכַָאקעג ,עטלחעשעגבָא טדיינשוצ
 ייז םיש ,ןאפ-יירפ רעטרעטוּפַאב ַא ןיא ןיירַא ייז טגעל ,ךעלטפער
 -םעּפ עטקַארבוצ ןיד ןוא רעפעפ ,ץלַאז ,להעמ טעיװ-לוָאה טימ רעביא
 ,ךלימ ןָא טסיג ןוא טרָאד ןוא ָאד רעטוּפ ךעלקיטש ןָא טקעטש .עקשור
 טייהרעטקעדענוצ טציהרעד .ןעקעדרעביא לעּפָאטרַאק יד לָאז סע זַא
 .לערעייפ ןיילק א ףיוא

 .סוָאס להעמ עקשורטעּפ ןיא לעּפַאטרַאק
 -םעּפ ןופ סנירג עטקָארבוצ ןיד לעפָאטרַאק עטכַאקעג
 ,ץלאז ,עקשור םוָאס להעמ רערעטיש

 ,סייד ףיוא ייז טקָארבוצ ןוא לעּפַאטרַאק עטכָאקעג יד בָא טלהעש
 טשימעגסיוא (654 לעטעלב) סואס להעמ ןערעטיש ןיא ןיירַא ייז טגעל
 | .עקשורטעּפ רעד טימ

 ,לעפָאטראק דמעירק ענעטעמס
 ץילַאז לעפָאטרַאק עטכַאקענ עטקַאהוצ
 רעפעפ עקנַאטעמס
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 סױא ייז טגנעל ,ענעמעמס עסיז טימ לעּפָאטרַאק יד םיוא טשימ
 ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא ןעניורבוצ ייז םלעמש ןוא עלעקעב ַא ןיא
 .ץלַאז ןייק טינ טסעגרַאפ .(ץיה .רג 350) ןעוויוא

 .לעפָאטרַאק ןעקעב ַא
 עקשורטעּפ ןופ סנירג לעפָאטרַאק עטשטעווקוצ
 ,ץלַאז ,רעמוּפ ,ייא 1 סעלעביצ עטלעגערּפעגנָא

 -םעפ טימ סיוא טשימ ,ץלַאז טימ לעּפָאטרַאק יד וצ טונ טעוװַארּפ
 .יא ןַא ןוא עקשורטעּפ עטקָארבוצ ןיד ,עלעביצ עטלעגערּפעגנייא
 ףיוא טדיינשוצ .טקַאב ןוא ןעקעב ןעטרימשַאב טוג ַא ןיא סיוא טגעל
 .עלעקטעּפָאל טיירב ַא טימ סױרַא טמהענ ןוא רעקימש עגיכעקע-רעיפ

 -  .סינ טימ הלח לעּפַאטרַאק |
 טייקמעפ לעפעל-סע 8 ,ייא 1 ירעלעס ךעלעקעטש 2
 אקירּפאּפ ,רעפעפ ,ץלַאו םינ ךעלקיטש עניילק זָאלג 4
 עלעביצ ענעבירעגנָא .פעל-עעט 2 לעפָאטראק עטשטעווקוצ רעזעלג 9

 טכָאק ןוא ירעלעס עסייוו ךעלעקעטש עסיורג רָאּפ א ןיד טקָארבוצ
 טשימ ןוא בָא טעייז ,רעסאו ענעצלַאזעג לעסיבַא ןיא ,ךייוו זיב ,ייז
 ױצ רעזעלג יירד ,סינ עטקַארבוצ ןיד זָאלג לעמרעפ-יירד טימ סיוא
 םוצ ץלַאז ,ייא ןַא ,טייקמעפ לעפעל-סע יירד ,לעפָאטרַאק עטשטעווק
  ןעטרימשַאב ןיא ןיירַא טקַאּפ ,סיוא טונ ץלַא טשימ .עלעביצ ,םעט |

 זיב 350) ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא עלעקעב הלח
 .(םעסוָאס טהעז) .סואס אטיימָאט טימ טונ זיא סָאד ,(ץיה דארג 0

 | .| רעמונ ךעלקישָאק לעֿפַאטרַאק

 .עקנאטעמס רעדָא ,ךלימ ,רעטוּפ  לעפַאטראק ענעקַאבעג עסיורג

 | | .יא 1 ץלַאז ,ךעלקערב-חלח |

 טפלעה ףױא לעפָאטרַאק ענעקַאבעג עסיורג טדיינשוצ ןעמ ןעוו

 ,םטכעלָאש יד גידנעזָאלרעביא ,עסייוו סָאד םיוא טעבולרעד ןעמ ןוא

 ןעמ סָאװ טימ ןעווארּפרַאפ עפייוו סָאד ןַאד ןעמ ןָאק ,ךעלקישַאק יו

 -נָא קירוצ ןַאד ןוא ,עקנַאטעמס ,ייא יור ַא ,ךלימ ,רעטוּפ םימ :ליוו

 -קערב-הלח ןוא רעטוּפ ךעלקיטש טימ ןעקעדַאב ,ךעלקישאק יד ןעליפ

 ןעקַאמשעג א טגירק ןעמ .ןעוויוא ןיא וצ ןיורב א ןעכעג ןאד ןוא ךעל

 | .טײצלַאמ םוצ לכאמ םענהעש 8 ןוא

 .2 רעמונ ךעלקישַאק לעפַאטרַאק

 סעלעביצ עטלעגערּפעג שיילפ עטקַאהוצ

 | .רעפעפ ,ץלַאז לעּפָאטרַאק עטשטעווקוצ

 -רעביא ןעמ ןַאק לעּפָאמרַאק עטשטעווקוצ עמנַאמרעד-ןעביוא יד

 סעלעביצ עטלעגערּפעג ןוא שיילפ-קַאה עטעוװַארּפעגוצ טוג טימ ןעשימ

 | .ןעקַאב ױזַא טָא ןוא ,"ךעלקישאק, יד ןעליפנָא ןוא
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 .3 רעמונ ךעלקישַאק לעּפָאטרַאק

 .רעייא ןופ ךעלסייוו ייווצ
 רעטוּפ טָאניּפ לעפָאטרַאק עטשטעווקוצ

 טימ ןעשימסיוא ךיוא ןעמ ןָאק לעפָאטרַאק עטשטעווקוצ יד רעדָא
 ךעלקישאק יד ןעליּפנָא ןוא רעייא ןופ ךעלסייוו ייווצ ןוא רעטוּפ טַאניּפ
 -נײרַא טינ ,ןעליפנָא ןעמ ףרַאד ךעלקישאק עלַא יד טָא .ןעקַאב ןוא
 ןוא ,עקכוּפ ,טכייל ןעגעלניירַא יז רָאנ ,לעפָאטרַאק יד גידנעשטעווק
 .גידנעמעלגסיוא טינ ךיוא

  ,לעּפָאטרַאק אקינָאמלעד
 ךעלקערב-החלח ענעקורט עטכָאקעג ךעלקיטש רעזעלג 2

 רעטוּפ (םייד) לעּפָאטרַאק
 ,ץלַאז סוָאס להעמ ןעלטימ רעזעלנ 2

 ףיױא ייז טדיינשוצ ןוא לעפַאטרַאק עטכָאקעג יד בָא טלהעש
 -ץלג עלופ ייווצ טמהענ ןוא (ךעלקיטש עניילק עגידכעקעזרעיפ) סייד
 ןיא סיוא טגעל ,םוָאס להעמ ן'טימ םיוא ייז טשימ ,לעּפָאטרַאק רעז
 -קערב-חלח עטרעטוּפעג טימ טקעדַאב ,עלעקעב ןעפעיט ןעטרימשַאב
 .ןעצלַאזוצוצ טינ טסעגרַאּפ .טניורבעגוצ טוג זיב ,טקַאב ןוא ךעל

 .לעּפָאטרַאק דיַארפ שטנערפ
 טייקמעפ ּפָאמ א ראק עױר ךעלקיטש עכילגנעל

 ץלַאז ,לעּפָאט

 -בַא ךעלקיטש יד טונ זיא ,לכאמ םעד טָא ןעכַאמ ליוו ןעמ ןעוו
 ףיוא ןַאד ןוא רעסַאװ טלַאק ןיא ןעקייוואוצנייא לעּפָאטרַאק עטלהעשעג
 -עקורטבָא טוג ןַאד ייז ,רעסַאװ רעסייה ןיא ןעפרַאװנײרַא ייז טונימ ַא
 ,לעקישַאק םענעטַארד ןיא ייז גידנעגעלניירַא ,ןוא ךוט םענייר ַא ןיא ןענ
 גינעווניא ךייו סױרַא ןעמוק ייז .סמעפ ןעגידוז ןיא ןעלעטשניירַא
 |  .ןעסיורד ןיא ןיורב ןוא רַאד ןוא

 .(לעּפָאטרַאק עסיז) ָאטײטָאּפ טיווס עטזעלנעג
 ץלַאו -םָאטײמטַאּפ טיווס
 רעפעפ רעקוצ רעניורב זָאלג 1
 ,רעמוּפ ךעלקיטש רעסַאװ זָאלג 4

 בָא ייז טלחעש ,סטכעלָאש רעד טימ סָאטײטַאּפ-טיװס בָא טכָאק
 א ןיא ןייא ייז םקניט .גנעל רעד ןיא טפלעה ףיוא ייז טדיינשוצ ןוא
 זָאלג לעטרעפ א טימ רעקוצ םעניורב זָאלנ ַא ןופ טכַאמעג ּפָאריס
 טלעקנערּפשַאב ,עלעקעב ןעטרימשַאב 8 ןיא סיוא ייז טגעל .רעסַאװ
 רעטוּפ ךעלקימטש ףױרַא טגעל .רעפעפ ןוא ץלאז עקנעסיבַא טימ ייז

 .טניורבעגוצ ןערעוו ייז זיב ,ןעוויוא ןעסייח א ןיא ייז טקַאב ןוא |
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 .ָאטײטַָאּפ טיווס עקכופ
 רעטוּפ לעפעל 2 טיוס עטשטעווקוצ רעזעלג 2

 ייא 1 / .+  ַָאטײטַאּפ

 ,רעפעפ ,ץלַאז עקנַאטעמס רעדָא ,ךלימ זָאלג 4

 םינ לעפָאטרַאק עסיז עטשטץעווקוצ עטכַאקענ רעזעלנ ייווצ וצ
 רעדָא ,ךלימ זָאלג לעמרעפ א ,רעפעפ ןוא ץילַאז ,רעטוּפ לעפעל ייווצ וצ

 סָאד טגָאלשוצ ,ייא ןַא ןופ לעכלעג סָאד ןיירַא טנָאלש .ענעטעמס עסיז
 -רימשַאב ַא ןיא טקַאב .ןיירא ךיוא סָאד טיג ןוא ,ענעיּפ ַא זיב ,לעסייוו

 .עלעקעב ןעט

 .לעּפענייֿפ ןוא אטיײטָאּפ טיווס |
 לעּפעניּפ ךעלקיטש עניילק -טיווס עטכַאקעג ךעלטפער עניד

 גינָאה זָאלג 4 | ָאטײטַאּפ
 | .רעסַאװ זָאלג 4 |

 ןוא בָא ייז טלהעש ,סיוא ייז טלהיק ,סָאטײטַאּפ-מיװפ בָא טכָאק
 זָאלג לעטירד א סױא טשימ טציא .ךעלטפער עניד ןיא טדיינשוצ
 ןיירַא ןופרעד לעסיבַא טסיג ןוא רעסַאװ זַאלנ לעטרעפ ַא טימ קינָאה

 טשימעגסיוא לעפַאטרַאק יד םיוא טגעל .עלעקעב ןעטרימשַאב 8 ןיא
 -נינָאה ענירביא סָאד ףױרַא טסיג ןוא לעּפענייּפ ךעלקיטש עניילק טימ
  ףךארנ 580 טימ ןעוויוא ןַא ןיא טונימ ניצנאווצ ַא טקַאב ןוא ,רעסַאװ
 ,סָאמ ןיא לעּפָאטרַאק יו ,לעּפענייּפ ליפוזַא בלַאה ַא ןעמענ ףראד'מ .ץיה

 .ָאמײטָאּפ טיווס ןופ םייריש

 רעקוצ םעניורב ןופ ּפָאריס ָאטײטַאּפ-טיװס עטשטעווקוצ
 .ךלימ ענעטעמס ,רעטוּפ

 ךלימ מימ ןעשטעווקוצ ןעמ ןָאק ָאטײטַאּפ-טיװס ענעבילבענרעכיא
 ןיא םיוא טגעל .רעפעפ ןוא ץלַאז ,ענעטעמס לעסיבַא ןוא רעטוּפ ןוא
 -ץגנ ,ּפָאריס ןעטכידעג א טימ טסיגַאב ,עלעקעב ןעטרימשַאב טונג ַא

 רהעז ןייק םינ ןיא סע טקַאב .רעטוּפ ןוא רעקוצ םעניורב ןופ טכַאמ
 .טזעלנעג טרעוו רעקוצ רעד זיב ,(ץיח דארג 400) ןעוויוא ןעסייה

 סדַאלַאפ
 -רעלַא ןופ ךילנהעוועג טלעטשעגנעמַאזוצ סנעסע ןענייז סדַאלַאס

 ,םיצלַאמ םוצ בָאגוצ ַא זיא סָאד .ןעסנירג עטכַאקעג רעדַא ,עיור ייל
 סָאװ ץוחַא .גנויאיידראפ רעד וצ ךילצונ ןוא דנעשירפרע רהעז זיא ןוא
 8 ןופ גנולעטשנעמאזוצ יד ךָאנ זיא ,טנוזעג ןענייז ןיילַא ןעמנירג יד
 דנעהיצנָא רהעז ,ןעסנירג ןופ ןערילַאק ענעדיישרַאּפ ענייז טימ ,דַאלַאס
 .םימעּפַא ן'ראפ ןוא גיוא ן'רַאפ

 םעד ןופ ןהעוסױא םעד ןופ בָא קרַאטש טגנעה טיטעּפַא רעד
 יד טימ דנעהיצנַא ןוא טיירגעגוצ ןדעש זיא ןעסע סָאד ןעוו .ןעסע



 4 | ךוב-ךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 ,ןעוורענ יד ףיוא ןעגיוא יד ןופ ןעוורענ יד ךרוד סָאד טקריוו ,ןערילָאק
 .ןעטפאז-סגנואיידרַאפ יד טימ ןָאט וצ ןעכָאה סָאװ

 יד ןעביה ,לכאמ א סעּפע טלעפעג גיוא םעד ןעוו ,םורַאד טָא
 ךילריטַאנ ,טסייה סָאד ןוא ,ןעניר וצ רעלענש ןָא לָאמ ןיא סעקנוילס
 ךיז טָאה םוראד טָא ןוא .ןערָאװעג טקרַאטשרַאפ זיא טימעּפָא רעד זַא
 -העש א ןעטיירג וצ עדָאמ עכילצונ רהעז יד טָא טײברַאעגסױא עקַאט
 רעבָא .םילכאמ עטכַאמעגןהעש שיט ן'פיוא ןעלעטש וצ ןוא שימ םענ
 ןופ דַאלַאס ַא זיא ,טיטעּפא םעד ןעמסרהעממא טצייר סָאװ ,לכאמ רעד
 .סנירג ןערילַאק ענעדיישראפ

 .טנוזעג ןוא ךילצונ עקַאט ןענייז ןעסנירג עלַא זַא ,תמא זיא סע
 ,אטאלאש קיטש 8 .ב .צ יו ,טרָאס ןייא רָאנ טננַאלרעד ןעמ ןעוו רעבָא

 מגעיל דַאלַאס ןיא ןעוו יו ,דנעהיצנָא ױזַא טינ סָאד זיא ,ירעלעס רעדָא !
 ,רעעמ א ןופ טייקלעג יד סױרַא טקוק ייז ןעשיווצ ןוא סייוו ןוא סנירג
 -ײמָאמ ךעלטפער ןופ טייקטיור יד טלעכיימש ןעביוא ןופ טשרע ןוא
 | | וו ,זַא .א סָאט

 -ַאס יד זַא ,ןהעז וצ ָאזלַא זיא עטסָאבעלַאב רעד ןופ טכילפ יד
 -ַאניבטַאק יד רעבָא ,ןעסנירג עשירפ עמוג ןופ ןייז עקַאט ןעלַאז סדַאל
 ייז ןוא טכַארמַאבנַא ןיא ןעמהענ ךיוא יז לָאז ןערילָאק יד ,ןופ םעיצ
 ערעווש ַאזַא טינ זיא סָאד .טייקמאזקרעמפיוא עטסנרע רהיא ןעקנעש
 ךַאנרעד ןוא עגַארפ רעד טָא טימ בָא ךיז ןעמ טיג לָאמ רָאּפ ַא .הרות
 רעד ראפ טינ טייצ ןייק רָאנ טמחענ סע .טרימשעג יוװ ,ןיוש סע טהעג
 ןעלעטשפיונוצ םעד ןיא עקטסיטרַא ןַא ןערעוו וצ יורפ רעכילטינשכרוד
 ןערילָאק עטשימעג ענחעש ערהיא טימ רוטַאנ יד לייוו ,םדַאלַאס ןופ
 | .געוו םעד ןיילַא טזייוו סנעסע יד טָא ןיא

 ןעלַאירעמַאמ ןייק ןעלהעפ טינ לָאמנייק םורַאד ןערָאט זיוה ןיא
 ,עטכַאקעג ןופ יו דארג ,עיור ןופ דַאלַאס ןעטנוזעג ןוא םענהעש ַא רַאפ
 -וצ ןייז גידנעטש םורַאד זומ עטסָאבעלַאב ַא .ןעטכורּפ ןוא ןעסנירג
 םרַאד זייא ץפיוא .דַאלַאס ַא ךיג רעד ףיוא ןעלעטשוצפיונוצ טיירגעג
 ,סָאטײמָאמ ,רעפעפ רענירג ַא ,עטאלאש ,ןערעעמ ,טיורק ןייז גידנעטש
 .ךיוא לעמיוב רעטוג .וו .זַא .א סענעמיל ,עקרעגוח ַא

 .דַאלַאס לעפָאטרַאק
 ליוא דַאלַאס רעדָא ווילָא לעפָאטרַאק עטכָאקעג
 .ץלַאז ,רעפעפ ענירג ענעמיל ירעלעס ,עלעביצ עקשורמעּפ ןופ סנירג

 טינ ןעלָאז ייז זא ,לעפָאמרַאק עלטימ רעסַאװ-ץלַאז ןיא בָא טכָאק
 ףיוא טדיינשוצ ןוא טײהרעמירַאװ בָא ייז טלהעש .ןערעוו ןעלַאפוצ
 -ץס ךעלקיטש עכילטע ,עלעביצ 8 ןיירַא טקָארב .ךילקיטש עניילק
 ,עקשורטעּפ ןופ םנירג סָאד ןוא רעפעפ םענירג ךס ןייק טינ ,ירעל
 טימ רעביא טסיג ןוא ענעמיל ַא ןיירַא טשטעווק .ןעטינשוצ ןיד רהעז
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 ןייא ןיא לעּפָאג א רעדָא ,לעּפָאנ ַא טימ טשימ .לעמיוב ןעטסעב םעד
 -ַאס עכלעזא ןארַאפ ןענייז סע .רעטייווצ רעד ןיא לעפעל ַא ןוא טנַאה |

 ךיוא ןוא ןעשימ וצ טונ זיא ייז טימ .ןרָאה ןופ טכַאמעג סטעמידַאל
 .שימ םייב דַאלַאס םעד ןעלייטוצ וצ

 | .סדַאלַאס עלַא ןופ גינעק

 מיורק לעּפעק טרַָאה 1 רעפעפ ענירג 4 לערעעמ 1
  עטאלראש ךעלטעלב עכילטע ָאטײמָאט עטיור 1 ץעלעביצ 1
 .ענעמיל ,ץלַאז ,לעמיוב ירעלעפ ךעלעקעטש 3 רעקוצ רעניורב

 -עק טרַאה א רעכעל עסיורג יד טימ ןעזייא-ביר ץףיוא ןָא טבייר
 -םע ,עלעביצ ַא ןײרַא טקָארב טציא .רעעמ ןעיור ַא ןוא טיורק לעּפ
 ךעלטעלב רָאּפ א ,רעפעפ םענירג לעקיטש ַא ,ירעלעפ ךעלקעטש עכיל
 טשימ ןוא וצ טצלַאז .ייווצ רעדָא ,ָאטײמָאמ עטיור ַא ןוא עטאלאש
 רעקוצ רעניורב עקנעסיבַא .לעמיוב ןעמוג ןוא טפאז-ענעמיל טימ סיוא
 .העש א ןהעטש טזָאל .םעט ןעטוג ַא וצ טינ

 י ןעזייא-ביר ן'פיוא טיורק טביידוצ -- .טיורק עיור ןופ דַאלַאס
 ענידכעקעריפ ףיױא טקָארבוצ .וצ טצלאז .רעכעל עסיורג יד טימ
 םיג .םינ רַאּפ ַא ןיירַא טקָארב ןוא לעּפע ענינייוו רָאּפ א ךעלקיטש
 .סיוא טונ ץלַא טשימ ןוא (גניסערד טהעז) גניסערד-דאלאס וצ

 .דַאלַאס טיורק
 ירעלעפ ךעלקעטש 2 טיורק יור
 ,סינ ךעלקיטש ,ץנַארַאמ 1 לעּפע רענינייוו 1

 יד ןוא לעּפע ןענינייוו םעד טימ ןעמַאזוצ טיורק עיור ןיד טקַאהוצ
 א ןופ טפַאז יד ןיירַא טשטעווק .ירעלעס עסייוו ךעלעקעמש רַאּפ
 ןערעסעברַאפ םינ ךעלקיטש .םיוא טוג טשימ ןוא ץנַארַאמ ןעגיטפַאז
 | .דַאלַאס ןעטוג םעד טָא ךָאנ

 .דַאלַאס טיורק ןוא סינ
 .ץלַאז גניסערד-דַאלַאס + לעּפע ןא
 | סטַאניּפ /רעקוצ רעניורב טיורק ענעבירעגנַא

 םוצ וצ טצלַאז .ןעזייא-ביר ןעסיורג םעד ףיוא טיורק םביירוצ
 יוצ לעּפע םעד ןוא (932 לעטעלב) גניסערדידַאלַאס טימ טינרַאפ ,םעמ

 - םיוא טשימ ןוא רעקוצ םעניורב טימ טעוװַארּפרַאפ .סייד ףיוא ןעמינש = |
 - .(סםעקשַאטסיפ) סטַאניּפ טימ

  ,ראלאס ןערעעמ ןוא סעברַא

 ץלאז ,ךעלטעלב-עטאלאש | ןערעעמ ||
 םינ ,םעברַא עטכַאקעג לעּפע 1

 | | .זענַאיעמ רעדָא ,גניסערדידַאלַאס

 יז טשימ ,ןערעעמ עיור ןעזייא-ביר סעניילק א ףיוא ןָא טבייר
 -קיטש ץקניציּפ טימ ןוא םינ עטקָארבוצ ,סעברַא עטכָאקעג טימ םיוא
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 םימ םיוא טשימ רעדַא .גניסערדידַאלַאס טימ טסיִנַאב ןוא .,לעּפע ךעל
 -עמאלאש עשירפ ףױא סא םגעל ןוא (652 לעטעלב) זענָאיעמ

 יי .ךעלמעלב |

 .דאלאס ןערעעמ |
 סינ ןערעעמ עיור ענעבירעגנָא

 גניסערד שטנערפ רעדָא ענעמיל ךעלכעטער
 .ץלַאז טיורק ןעבירעגנָא ,לעמיוב

 ףיוא) טיורק ןעבירעגנָא טימ םיוא ןערעעמ ענעבירעגנָא יד טשימ
 ַא ןיירַא טקָארב ,ירעלעס ךעלקיטש עקנעציּפ ןוא (רעכעל עסיורג יד
 ,ץנעמיל 8 ןיירַא טשטעווק ןוא ,סינ ךעלקיטש ,ךעלכעטער ןוא עלעביצ
 .(םנניסערד טהעז) גניסערד שטנערפ טימ טסינַאב רעדָא

 .דַאלַאס שזרעניּפס -

 רעייא עטכַאקעגטרַאה .שזדעניּפס עטכָאקעג
 .עטאלאש גניסערד שטנערפ

 יד טקַאהוצ .שזדעניּפס ןעטכָאקעגבָא ,םענעגעיזעגבַא טקַאהוצ
 -ַאב עדייב ,רעייא ןופ ךעלכעלעג יד ןוא ךעלסייוו עטכַאקעגיטרַאה
 שזדעניּפס ץפיוא םיוא ייז טגעל ןוא ןעמַאזוצ רעייא יד טשימ ,רעדנוז
 לץסיבַא ןעדעי טיג .גניסערד שטנערפ טימ טקעדַאב ןוא רעלעט ןיא
 .ךעלטעלב-עטאלאש ףיוא

 .רַאלַאס סעקארוב
 רעקוצ םעניורב לעפעלססע 1 סעקארוב עטכָאקעג
 טפאז-ענעמיל לעפעל-סע 1 עלעביצ ענעבירעגנָא לעפעל-סע 1
 יי .ץלַאז רעטוּפ לעפעלססע 2

 ,סםטכעלַאש רעד טימ סעקארוב עטעבָארקשעגבָאייר יד בָא טכָאק
 ןעטפַאז יד זַא ,קע םעד טינ ןוא ּפָאק םעד טינ גידנעדײנשבָארַא טינ
 ,לעטייה סָאד בָארַא טשטילג .ןיירַא רעסַאװ ןיא ןענירסיורַא טינ ןעלָאז
 ןיא סָאװ ,גניסערד םעד טימ טיגרַאּפ ןוא ןיד קרַאטש טינ ייז טקַאהוצ
 םעניורב לעפעל ַא ,רעטוּפ לעפעל-סע עכאלפ ייווצ ןופ טכַאקעגּפױא
 -ירעגנָא לעפעל-סע ןא ןוא טפַאז-ענעמיל לעפעל-סע ןא ,ץלַאז ,רעקוצ
 | - .צלעביצ ענעב

 .דאלאס סערק-רעטָאװ
 עלעביצ עטקָארבוצ-ןיד סערק-רעטמאוו לעטניב 1
 .ץלַאז | גניסערד שטנערפ

 טינ םהיא טקאהוצ .סערקירעטאוו לעטניב סָאד םיוא טגינייר
 טימ טלעקנערּפשַאב ןוא לעסיש רעטלַאק ַא ןיא סיוא טגעל ,ןיד רהעז
 | .(554 לעטץלב) ,גניסערד שטנערפ טיִמ טסיגַאב וֵא עלעביצ רעטקַארבוצךיד
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 .דאלאס לעבייטעשזדעוו |

 עגנוי עכילמע ,עקרעגוה ענירג א ךעלקיטש עניילק ףיוא טקָארבוצ =
 / ןוא ,ייז גידנעלהעשבָא טינ ,ךעלכעטער עטיור לעטניב ַא ,סעקלעביצ
 משימ ןוא וצ טצלַאז .עטאלאש עטקַארבוצ-יד רחעז טימ סיוא טשימ
 -ניירא ךיוא ןעמ געמ ירעלעפ .ענעטעמס רעשירפ לעסיבַא טימ סיוא

 .ןעקָארב

 .ראלאס סינ ןוא סערק-רעטָאװ |
 סערקירעטאוו לעטניב 1 םינ ענעטינשוצ זָאלנג 4
 ,ץלַאז גניסערד שטנערפ

 שטנערפ ןיא םינ ענעשלעוו ךעלקיטש זָאלג עבלַאה 8 ןייא טקייוו
 םעד וצ טגיטרַאפ לייוורעד .העש א ןעגעג ןחעטש טזָאל ןוא גניסערד
 בא ייז טנעקורט ,ךעלקימש עניילק ףיוא טדיינשוצ .סערק-רעטאוו
 ,ןעננאלרעד ייז ףרַאד ןעמ זיב ,טלעק רעד ןיא טלַאה .ןיקּפענ ַא ןיא
 .גניסערד שטנערפ םעד ןוא סינ יד טימ סיוא טשימ ןאד

 . ןעכאז עטכַאקעג ןופ דַאלַאס י |

 ימענַאּפס טעיוװ:-לוָאה ןערעעמ עטכָאקעג |
 ,גניסערדידַאלַאס סעברא ענירג עטכַאקעג

 ,סעברא ענירג עצנאג עטכַאקעגבָא ,ןערעעמ עטכַאקעג ךעלקיטש =
 -וצ ןעלעטש ,ימענאּפס טעיווילואה לעפעל ייווצ א טימ טשימעגסיוא
 -רעד ן'ראפ טשרע ןיירא ןעמ טגנעל סעברא יד .דאלאס ןעטוג ַא ףיונ
 .גניסערד דַאלַאס טימ טסינַאב .ןעגנַאל

 - .2 ןעכאז עטכַאקעג ןופ דאלַאס'
 סעברַא ענירג עטכָאקעג ךעלבעב עטלַאק
 ירעלעס עסייוו ךעלקיטש ןערעעמ עטכָאקעג
 עלעביצ עטקַארבוצךיד רעפעפ רענירג ךעלציּפ עניילק
 .מפאז-ענעמיל . לעמיוב

 ,ןערעעמ עטלַאק לעפעל רַאּפ א ,ךעלבעב עטלַאק לעפעל רָאּפ ַא
 רעפעפ םענירג ,ירעלעס עסייוו ךעלקיטש טימ סעברַא ענירג לעסיבַא
 ,טפַאז-ענעמיל ןוא לױאיווילָא טימ ןעבעגרַאפ ,עלעביצ טקָארבוצ ַא ןוא
 .דַאלַאס רעטוג ַא זיא

 .ראלאס זעק

 ךעלכעמער עטמיור עכילטע / זעק ןעכייוו טנופ 1
 עקרענוה ענירג 1 ערעיוז עקרַאטש טינ טרָאװק 2

 סעקלעביצ עגנוי = - ענעטעמס
 רעפעפ רענירג לעקימש ןיילק ַא -רַאק עטכַאקעג ךעלקיטש זָאלג 1

 (ןעטינשוצ) ירעלעס ךעלקעטש 9 לעפַאט
 ךעלטעלב-עמאלאש ענעטינשוצ | ץלַאז

 םייב שיילפ ןופ ץַאלּפ סָאד ןעמהענרָאּפ טכייל ןַאק דַאלָאסיזעק ַא
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 ,עקרעגוה ענירג א ןירַא טקַארב ,ענעטעמס ערעוז ,זעק טמהענ .שיט
 -כָאקעגבַא ךעלקיטש ,רעפעפ םענירג ַא ,סעלעביצ עגנוי ,ךעלכעטער
 -ןיד ךעלטעלב יירד ןוא ירעלעפ ךעלעקעמש ייווצ א ,לעפָאמרַאק עט
 8 זיא סָאד ןוא ,םעמ םוצ רעפעפ ןוא ץלַאז .עטאלאש ענעטינשוצ
 .היחמ

 .דַאלַאס שיפ
 רעפעפ רענירג עקשורטעּפ ןופ סנירג שיפ עטכַאקעג
 ץלַאז ,לעמיוב עלעביצ עקרענוא ענירג
 טפאזיענעמיל לעפַאטראק עטכַאקעג ירעלעס

 יד סױרַא טמהענ .שיילפ יו ,גיטכיוו ךיוא זיא דַאלַאס-שיפ ַא
 -יצ עטלַא רעדָא ,עגנוי ןײרַא טקַארב ,שיפ עטכָאקעגבָא ןופ ךעלדנייב

 ,ירעלעס ,לעפָאטרַאק עטכָאקעג ךעלקיטש ,עקרעגוה ענירג ַא ,סעלעב
 סיוא סעלַא טשימ .רעפעפ םענירג לעקיטש ַא ןוא עקשורמעּפ ןופ םנירג
 .ענעמיל ןוא ליוא-ווילא טימ

 .דאלאס שיילפ

 דַאלאט-שיּפ ןיא יוװ ,ןעסנירג ץלַא שיילפ עטכַאקעג
 | .טפאז-ענעמיל ץלַאז

 .דַאלַאס-שיפ רעד יו ,דארג ןעמַאזוצ טלעטש

 .דַאלַאס ןוה
 ,דַאלַאס-שיפ רעד יוװ דארג

 .סרַאלַאס טכורפ |

 -לָאװ ,טנוזעג רעייז טצעשעג רהעמ לעסיבַא ןעטלָאװ ןעשנעמ ןעוו
 ,ןעכאז ערעדנַא יד ןופ רעגינעוו ןוא טכורפ רהעמ ןעסעגעג ייז ןעט
 -וּפ רעסיז רעד טינ .טײצלָאמ םוצ בָאנוצ סלַא טנייה טסע ןעמ סָאװ
 דּפ ןימָאלעשזד רעטעקצאצעגסיוא רעד טינ ,שטרַאטסךרָאק ןופ גניד
 ןעפַאשרַאפ ןענָאק (עקסרעטידנָאק) ירטסהעּפ שטנערפ יד רעדָא ,גניד
 ןעסעגעג טכורפ עטלַאק עשירפ יו ,טנוזעג לעיפ ױזַא רעּפרעק םעד
 | | .עמרָאפ רעדעווטעי ןיא

 יד רעבָא ,סדיסע ןוא רעקוצ ןעכילריטַאנ ךיז ןיא טגָאמרַאפ טכורפ
 -ביא יד ןוא ,טריזילַארטיײנ טכייל ןערעוו סָאװ ,עכלעזַא ןענייז םדיסע
 ןעטכינרַאפ םויצלַאק ןוא םויסעטָאּפ ,ןעזייא רעד יו ,ןעלַארענימ עגיר
 זיא טכורפ .סיוא ןעטיײברַא סנעסע ערעדנַא סָאװ ,ןעטייקרעיוז ןַאד
 זיא עכלעוו ,ןיצידעמ עטסעב יד זיא סָאד ,ןעסע םהענעגנַא ןַא רַאנ טינ
 .ןערירוק יז ןוא טייחקנַארק ןעטיחרַאפ וצ דנַאטשמיא

 ,ןעצנַארַאמ טימ טעמרָאקעג רהעמ ךיז ןעשנעמ ןעטלָאװ יאולה
 - {ייז וצ ליואוזזא ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,.וו .זַא .א טורּפיּפיערג ,לעּפע

 רענייא סדַאלַאס ןיא ןערעוו טשימעגנעמַאזוצ ןענַאק ןעטכורפ עלַא
 ץלַא --- גנירמיצ ,טּפַאזענעמיל ,סינ ,רעקוצ רעניורב .ןערעדנַא ן'טימ
 -כורפ יד .ןעטכורפ יד ןיא םעט ןעטונ ַא ןעגנערבוצסורָא ייז ןעפלעה
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 םיוועג טיג ןעביוא ןופ עקנַאמעמס ענעגָאלשוצ .טלַאק ןייז ןעזומ ןעמ
 ןייק םינ וליפא רעבָא ,דַאלַאס-טכורפ ַא וצ םעט ןערַאכרעדנואוו ַא וצ
 .דַאלַאס-טכורפ א טוג ךיוא טעװַארּפרַאפ עקנַאטעמס ענעגָאלשוצ

 .ךעלזעלגמעברעש ןיא סיוא ןהעש רהעז טהעז דַאלַאס-טכורפ א
 ןעמכאמעג-שימייה עקנעסיבא ןעגיײלוצפיורַא ןהעש זיא ןעביוא ןופ

 -יורב טימ ,טכורפ עטיור ערעדנַא רעדָא ירעבָארטפ ןופ סטכַאמעגנייא
 -םאראמ יד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמהענרַאפ סיוועג ןעק סָאד ןוא ,רעקוצ םענ
 ןענייז עכלעוו ןוא ףױרַא ךילנהעוועג טגעל ןעמ סָאװ ,םירעשט אניק
 ,רַאט לואק םס ן'מימ טעווַארּפרַאּפ עלַא

 .רַאלַאס ץנַארַאמ ןוא ַאנַאנַאב
 ןעצנַארַאמ סַאנַאנַאב
 גנירמיצ - רעקוצ רעניורב |

 ,סטכאמעגנייא סינ ענעסיוטשוצ
 ייז טשימ ,ץנַארַאמ ןוא ַאנַאנַאב ךעלקיטש עניילק ןָא טדיינש

 ןיא טגנַאלרעד .גנירמיצ ןוא רעקוצ םעניורב עקנעסיבַא טימ םיוא
 -נייא עקנַעטיבַא ןוא םינ ענעסיוטשוצ טימ טישַאב ,ךעלזעלג-טעברעש
 .רעמנעצ ןיא עמַאס סטכַאמעג

 ---ראלַאס ץנַארַאמ ןוא טכורפ-ּפיערג
 ןעצנַארַאמ טורפ-ּפיערג
 - גנירמיצ רעקוצ רעניורב
 .עקנאטעמס ענעגָאלשוצ | סינ ענעסיוטשוצ

 ךעלקיטש עניילק ףיוא טדיינשוצ ןוא טורפיּפיערג יד םיוא טלהעש
 -יורב לעסיבַא וצ טינ ,ןעמַאזוצ ייז טשימ ןוא ןעצנַארַאמ טקָארבוצ ןוא
 טישַאב ןוא ךעלזעלג-טעברעש ןיא טגנַאלרעד .גנירמיצ ןוא רעקוצ םענ
 .עקנַאטעמס ענעגָאלשוצ ףױרַא טגעל ןוא ,םינ עטקַאהוצ יד טימ

 .רַאלַאס סינ ןוא אנַאנַאב ,לעּפעניאּפ

 םינזָאלג:8 .לעּפענייּפ ךעלקיטש זָאלג 1 ,סענַאנַאב 4

 -קיטש ףיוא טקָארבוצ ,לעּפעניײּפ ךעלקיטמש ןָא טּפיצ לעּפָאנ ַא טימ
 טגעל ,גניסערד-דַאלַאס טםימ סא טשימ .,סָאנַאנַאב יד ךעל
 טימ טישַאב ןוא עטאלאש ךעלטעלב עפייטש ,עטלַאק ףיוא םסיוא

 .רעקוצ לעסיבַא ךָאנ ןעמ ףרַאד רשפא םינ ענעסיוטשוצ יד

 .דַאלַאס לעּפעניאּפ

 םינ ענעשלעוו | לעּפענייפ
 .גניסערדיזענַאיעמ גניסערד שטנערפ

 ענעשלעוו ךעלקיטש טימ סיוא טשימ ןוא לעּפענייּפ טשטעווקוצ
 .להיק רעד ןיא סע טלַאה ןוא גניסערד שטנערפ טימ טיגראפ ןוא סינ |

 ןעדעי ! ףיוא ןוא ךעלזעלג טעברעש ןיא סיוא טנעל ןעגנאלרעד ן'רַאפ
 ,גניסערד זענָאיװמ עלעפעל ַא קעװַא טגעל לעזעלג
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 .(ןָאלעמ-קסָאמ) רַאלַאס עיניד
 רענירג ןוא רעמיור רעטקַאהוצ  ץיניד
 רעפעפ | ָאטײמַאט
 .גניסערד שטנערפ עטאלאש
 עגיכעלייק ןעמענוצסיורא ףיוא לערעסעמ אזַא) רעּפוקס ַא טימ

 .ףיניד רעד ןופ ךעלקיטש סיורא טדיינש (עיניד רעד ןופ ךעלקיטש
 -טפער םיוא טגעל ייז ףיוא ; ךעלטעלב עטָאלאש סיוא רעלעט ןיא טגעל |

 טקעדאב .עיניד יד סיוא טגעל ָאטײמַאט רעד ףיוא ןוא ָאטײמַאט ךעל
 שטנערפ טימ טסינאב ןוא רעפעפ םענירג ןוא ןעטיור ןעטקאהוצ ןיד טימ
 | .גניסערד

 .ראלאס טכורפ טָאנוָאקַאק

 טַאניַאקָאק זָאלג 4 לעּפע
 לױא-ווילַא לעפעל-סע 3 ירעלעס עסייוו
 אקירּפַאּפ ,ץלַאז ץנַארַאמ 1
 ,טפאזענעמיל | עמאלאש

 עבלעז יד ןוא לעּפע ןעגינייוו ךעלקיטש עגיכיקעריפ ןָא טדיינש
 זָאלג עבלַאה ַא טימ םיוא טשימ ןוא ירעלעפ עסייוו ךעלקיטש סָאמ
 וצ טינ ,טפאז ענעמיל ןיירא טשמעווק .ןעשקָאל טָאנָאקָאק עשירפ
 -פאּפ ,ץלַאז עקניסיב א ,(לעמיוב ץנַאװַארּפ) ליוא ווילָא לעפעל-סע ריפ
 ףיוא םיוא סָאד טגעל ןוא ץנַארַאמ עגיטּפַאז ַא ןיירַא טשטעווק ,אקיר
 ןעכַאמ ןעמ ןָאק סדַאלַאס עכלעזא .עטָאלַאש רעטעלב עפייטש ,עטלַאק
 | | .ךיוא ןעמכורפ ערעדנַא ןופ

 .דאלאס לעּפע רעלענש
 .רעקוצ רעניורב .גנירמיצ ,לעּפע

 םעניורב טימ טישאב ,ןעזייא-ביר ןעסיורג ן'פיוא לעּפע ןָא טבייר
 .לעקנוט םרעוו סָאד לייוו ,דלַאב סע טגנַאלרעד .גנירמיצ ןוא רעקוצ

 .דַאלַאס ףרָאדלאוו
 ירעלעס לעּפע
 גניסערד דַאלַאס | םינ
 זענַאיעמ רעקוצ רעניורב

 עניילק טימ םיוא טשימ ןוא לעּפע עגינייוו ןופ סיַאד ןָא טדיינש
 טימ סיוא טשימ ןוא םינ ךעלקיטש וצ טיש ,ירעלעס עסייוו ךעלקיטש
 רעקוצ רעניורב עקניסיב ַא .זענָאיעמ לעסיבַא ןוא גניסערד דַאלַאס
 -/ .סע טרעסעברַאפ

 .דאלאס ַאנַאנַאב
 .ץעטאלאש  .סינ ,גניסערד דַאלַאס .סאנַאנַאב

 ענעסיוטשוצ טימ טקעדאב ;ךעלטפער ףיוא סאנאנאב טדיינשוצ
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 -ךאלאס טימ טצענַאב ןוא ךעלטעלב עטאלאש ףיױא סיוא טגעל ;םינ

 0 | .גניסערד

 םנניפערד דַאלַאס
 ,םונ ךיוא ןיילא ךָאד ןענייז סדֿאלַאס ענעבירשאב סָאװ רָאנ יד

 ןַארַאפ ןענייז סע .רהעמ ךָאנ ייז ןערעסעברַאפ סנניסערד יד רעבָא
 -עג ןערעוו ייז ןופ עטסרהעמ יד .סגניסערד עטנאקאב טוג עכילטע
 ןעבילג וצ טרעהענפיוא ןעמ טָאה טנייה רעבָא ,ניסע טימ טכַאמ
 .ץַאלּפ סָאד טמענרַאפ טפאזענעמיל ןוא ,טייקרעיוז רעד טָא ןיא
 רעבָא ,ליומ ןיא רעיוז זיא יז .טכורפ עכייר א רהעז זיא ענעמיל
 יד ןוא ןענַאמ ןיא "טנערבעגרעביא, טכייל טרעוו טייקרעיוז רהיא
 ערעדנא ןעטכינרַאפ ןיילַא ןענָאק רהיא ןיא ןעלאירעטאמ עגירעביא
 ,טכורפ עכילצינ א רהעז זיא סָאד .גנואיידרַאפ רעד ןופ ןעמייקרעיוז
 -ץמשאב זיא סע ןוא ,סנימַאטייװ ןוא ןעלארענימ עגיטכיוו טנָאמראפ
 ,טסייה סָאד ,דייסימריושזד ַא זיא ענעמיל יד זַא ,טייהרעכיז טימ טגניט
 ןעביג טָא .גנואיידרַאפ רעד ןופ ןעבָארקימ יד ןעטכינראפ טפלעה יז
 .ענעמיל טימ רָאנ עלַא טעמכ :סדַאלַאפ יד וצ סגניסערד עכילטע רימ

 .גניסערד זענַאעמ
 סָאד זַא ,עדָאמ רעד ןיא ןיירא ױזַא טציא זיא גניסערד זענָאיעמ

 םינ גניסערד יד טָא .ןענָאט רעטנעזיוט יד ןיא טפיוקרַאֿפ טרעוו
 רעכלעוו טימ ךאז רעדעי וצ םעט ןעמענעגנַא ןַא וצ ן'תמא ןיא עקַאט
 ןעניד טינ ןוא גנונעכער ןעבעגּפָא ךיז ףראד ןעמ רעבָא ,סע טסע ןעמ
 יד םָא גערפ א רָאנ ךיז טינ ןעמ ןעוו .ןיילא ןעמוג םוצ הרז הדכבע

 גנַאל ױזַא זענַאיעמ רעטפיוקעג רעד ןָאק םוראו :ענארפ עכַאפנייא |
 זיא ָאד זַא ,ןערעפטנע ןעמ זומ ?ןעפָא וליפַא זיא רע ןעוו ,ןהעטש

 ןיא רעכלעוו ,זענַאיעמ רעטכַאמעג שימייח רעד .טאלג טינ סעּפע
 יד ןערַאנוצּפָא גנַאל ױזַא ךיז טגאזטנא ,םעט ןיא םוג ױזַא דָארג

 ןוא ןעלאירעטאמ-זייפש ןעטכינרַאפ וצ עבט א טָאה עכלעוו ,טייצ
 ךילרימַאנ ןיוש זומ קינָאל יד טָא ןוא .ןהעטש טינ גנַאל ייז טזָאל
  טָא ןוא .זענַאיעמ ןעטכאמעג ןעגייא ןעסע וצ שנואוו םוצ ןערהיפ
 4 :םהיא ןעמ טכַאמ ױזַא

 - ..בניסערר זענַאיעמ

 לױא ווילַא ןעטוג זָאלג 1: עצישטראג ענעקורט .פעל-עעט 1
 | מפאז ץנעמיל לעפעל-סע 2 רעייא 2 ,ץלאז לעפעל-עעט 1
 (רעפעפ רעבראה רעטיור) ןעיעק  רעקוצ רעניורב לעפעל-עעט 4

 ַא ,עצישטראג ענעקורט עלעפעל-עעט ךאלפ א ןעמאזוצ טםונ טשימ |
 ןוא רעקוצ םעניורב ךעלעפעל-עעט ןעבלַאהרעדנַא ,ץלַאז עלעפעל -עעמ
 ייוצ יד ןופ ךעלכלעג יד ןוא רעפעפ ןאיעק ךעלעקנערּפש עכילטע

 -רעדנָא יד לָאמ א ףיוא ןעּפָארט עכילטע וצ רָאנ וצ טיג טציא .רעייא
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 א טימ טּפאלק ןוא (לעמיוב ץנאווָארּפ) ליאדווילָא רעזעלנ ןעבלַאה
 .טכידעג ןיוש טרעוו סָאד זַא ,טלהיפרעד ןעמ זיב ,לעפעל םענרעצליה
 - -ינוצ ,רעטייוו טגָאלש ןוא לעדער א טימ רעגָאלש-רעייא ןַא טמענ ןַאד
 לעפעל-סע ייווצ זיײװנעּפָארט ךיוא םייצ רעניבלעז רעד ןיא גידנעס
 ענעגָאלשוצ ףייטש יד טימ ןעשימסיוא ךָאנ געמ ןעמ .טּפַאזענעמיל
 עקנַאמעמס ענעגָאלשוצ ףיימש זָאלג עבלַאה ַא טימ רעדָא ךעלסייוו
 ענעטעמס ןהָא ןוא ךעלסייוו יד ןהָא רעבָא .ןעגנַאלרעד דלַאב סםָאד ןוא
  ןעמ רעדייא ,טלַאק קרַאטש ןייז ןעזומ ןעכַאז עלַא .טוג ךיוא ןיא
 | .ןעטייברא ייז םימ ךיז טמענ

 .ןעגָאז וצ ױזַא ,ןענורעג טרעוו זענַאיעמ רעד זַא ,לָאמא טפערט סע
 לעסיש רעטייווצ ַא ןיא ייא ןַא ןופ לעכלעג ןעגָאלשוצ ַא דלאב טמענ
 סע טּפַאלקוצ ןוא זענָאיעמ םעד ףיורא זייווכעלסיב ףיורעד טסיג ןוא
 .רעגָאלש-רעייא םעד טימ טונ

 לוקס רע'ָאנַאקיש רעד ןופ ןעמונעג רימ ןעבָאה טּפעצער םעד טָא
 ,סקימאנאקע םוָאה ווָא

 1 רעמונ גניסערד דַאלאס
 ץלַאז ,טפאז ענעמיל זָאלג 4 עצישטרָאנ ענעקורט לעפעל-ייט 4
 רעייא ןופ ךעלכלעג 3 רעדָא 2 רעקוצ רעניורב לעפעלססע 4

 םוצ ץלַאז ,עצישטראג ענעקורט לעפעלעעט בלַאה ַא ןעמאזוצ טשימ
 זָאלג לעמרעפ א ,רעקוצ םעניורב לעפעליסע ןעבלאהרעדנָא ,םעט
 ייוצ ןופ ךעלכלעג יד םימ טוג םָאד טּפַאלקוצ ןוא טפאז ענעמיל
 -ַאו רעגידעכָאק ּפָאמ ַא ףיוא ףיורא סע טלעטש .רעייא יירד רעדָא
 -עג טרעוו סָאד זיב ,ןעשימ ןייא ןיא טלַאח ןוא (רעליָאב לבָאד) רעס
 רהיא ליפיו טמענ ,סָאד ףראד ןעמ ןעוו .ןהעטש ןעק סָאד .טכיד
 - ןוא (טפאז ץנַאראמ) טפַאזטכורפ רעדָא ךלימ טימ םיוא טשימ .םליוו
 .זענַאיעמ יוװ ,טוג ױזַא דָארג .סדַאלַאס ײלרעלַא טימרעד טסיגַאב

 .(םקימָאנאקע םוָאה ווָא לוקס ָאגַאקיש)
 9 רעמונ גניסערד דַאלאפ

 להעמ טעיוװ-לוָאה לעפעל-ססע 4 (ךאלפ) ץלאז לעפעל-עעט
 רעייא ןופ ךעלכלענ 8 עצישטרַאג ענעקורט לעפעל-ייט 1
 לעמיוב רעדָא רעטוּפ לעפעליסע 8 רעקוצ רעניורב לעפעלטסע 4
 .טפאז ענעמיל זָאלג 44 ןעיעק ,ךלימ זָאלג 4

 עגרַאק 8 ,(ךַאלּפ) ץלאז לעפעל-ייט בלאה ַא ןעמַאזוצ טוג טשימ
 םעניורב לעפעל-סע ןעבלַאהדעדנַא ,עצישטרָאג ענעקורט עלעפעל-ייט
 ןוא (רעפעפ ןעטיור ןעקרַאטש) רעפעפ ןעיעק עלעקנערּפש א ,רעקוצ
 -בלעג ענעגָאלשוצ יד וצ טיג .להעמ טעיוװ-לוָאה לעפעל-סע ןעגראק 8
 ,לעמיוב רעדָא רעטוּפ לעפעל-סע ןעבלאהרעדנַא ,רעייא יירד ןופ ךעל
 לעטרעפ ַא וצ טינ ןעּפָארט ייב ןעּפָארט ןוא ,דלימ זָאלג לעטרעפ יירד
 ,רעסַאװ רעגיכָאק ּפָאמ ַא רעביא סָאד טכָאק .טפאז-ענעמיל זָאלג
 ,לַאמכַארק רעטכידעג ַא טרעוו סָאד זיב ,ןעשימ וצ גידנערעהפיוא םינ
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 ןעמ ןעוו .סיוא טלהיק ןוא רעייז םענעטָארד א ףיוא רעביא טעייז
 סָאד ןַאק ,ךלימ טָאטשנָא ,טפַאז-טכורפ רעדָא ,רעפַאװ טימ סָאד טכַאמ

 .סדַאלַאס ךס ַא ראפ טוג .ןהעמש |
 .גנניסערד שטנערפ

 אקירּפַאּפ רעפעפ עלעּפעל-יימ 4
 לעמיוב לעפעל-סע 6 ץלאז עלעפעל-יימ 4
 טפאז ענעמיל לעפעל-סע 6 עצישטרָאג ענעקורט לעפעליייט 4

 -יימ לעמרעפ ַא ,ץלאז עלעפעל-ייט עבלאה ַא ןעמַאזוצ טונ טשימ
 ַא ןוא עצישטרַאג ענעקורט עלעּפעל-ייט לעטרעּפ ַא ,רעפעפ עלעפעל
 לעפעליסע סקעז וצ טיג .(רעפעפ רעטיור רעסיז) אקירּפַאּפ לעסיב
 ןיוש זיא ץלַא סָאד ןעוו ןוא ,(עטסעב סָאד זיא ליוא ווילָא) לעמיוב
 לעפעלססע סקעז ןעּפָארט ייב ןעּפָארט וצ טינ ןענַאלשעגפיונוצ םונ
 משימעגנעמַאזוצ ץלַא טרעוו סָאד זיב ,רעטייוו טנָאלש .טפאז ענעמיל
 -אירעטאמ עלַא .דַאלַאס םעד ףיוא ךעלסיב וצ טסיגאב .(ןָאשלָאמע)

 -ןעטײברַא ייז טימ ךיז טמענ ןעמ רעדייא ,טלאק רחעז ןייז ןעפראד ןעל

 סעטואס
 ,םוַאס להעמ

 רענרעדָאמ רעד ןיא טכיורבעג ךס ַא רהעז טרעוו לכאמ רעד טָא
 -להעמ ַא זיא ,טייוו וצ ןעבירטעג טינ טרעוו סָאד ןעוו ןוא ,טסנוק-ךָאק
 -ורמ ייב סיורא קראטש טפלעה סָאד .ךיק ַא ןיא ךילצינ רהעז םוָאס

 רעד טימ .ןעטכענ ןופ רעביא ןעביילב סָאװ ,סנעסע ייב ,שיילּפ ענעק -
 (םע ןעפור רענַאקירעמַא יד יו ,סוָאס-טייוו) םוָאס-להעמ ַא ןופ ףליה
 םָא ןוא .ןעכאז ענעדיישראפ ןופ םילכאמ עקאמשעג רהעז ןעמ טכַאמ
 טנאקאב ןענייז עכלעוו ,ןעסוָאס להעמ ןעטרָאפ יירד יד רימ ןעביג
 .םרעכעק ןוא םניכעק ענרעדָאמ עלַא ייב

 .סואס-להעמ רערעטיש
 . רעטוּפ לעפעלסע 2 .להעמ טעיוו לוָאה לעפעלסע 1
 ,ץלַאז ךלימ זָאלג 1

 לואה) להעמ עלעפסע ןעכאלפ 1 ןופ טכאמעג טרעוו סוָאס רעד טָא
 .רעטוּפ לעפעלסע עכאלפ 2 ןוא ךלימ זָאלג א טימ ,(טוג רהעז טעיוו
 ןיירא טוט ,טציהרעד ךלימ רעטלַאק רעד טימ להעמ סָאד סיוא טשימ
 א טרעוו סָאד זיב ,רעהפיוא ןא ןהָא גידנעשימ ,טכָאק ןוא רעטוּפ יד
 ..א ּפװ א ןעכאמ וצ טכידעג טכיורבעג טרעוו .לאמכָארק רעטכידעג

 ,ןצ טצלאז .וװ .זַא
 .םואסילהעמ רעלעטימ |

 .ץלַאז ךלימ זָאלג 1 .רעטוּפ לעפעלססע 2  .להעמ לעפעל-סע 9

 זָאלג א ,רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ ,להעמ לעפעליסע ייווצ טמענ
 טכיורבעג ןָאק ןוא םוָאס רעטשרע רעד יו טכַאמעג טרעוו .ךלימ
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 -וצ ,שיפ עטקָארבוצ ,ןעסנירג עטכַאקענּפָא ןעבעגרַאפ וצ ןערעוו
 רעסַאװ טימ ןעכַאמ ךיוא סָאד ןַאק ןעמ) שיילפ ךעלקיטש עטקַארב -

 .(ךלימ ןוא רעטוּפ טָאטשנָא ץלאמש ןוא

 .סואס-להעמ רעטנכידעגנ

 ךלימ זָאלג 1 להעמ לעפעל-סע 4
 .ץלַאז רעטוּפ לעפעל-ססע 4 רעדָא 9

 ףיוא טונ זיא ןוא ןעסוָאס ענידרעהירפ יד יו טכַאמעג טרעוו !
 ןעסנירג עטכַאקעג עטשטעווקוצ ןוא ענעניזענּפָא טימ ןעשימוצסיוא
 ןעכַאמ וצ ףיוא ,לעפַָאטראק עסיז רעדָא עסייו עטשטעווקוצ ןוא
 מִא ןענייז םינ טימ טשימעג .סטעקָארק ןוא סעקטמַאל ,ךעלעצעלּפ
 | ןדע ןג םעט םילכאמ עטנעכערעגסיוא עלַא יד

 .םוָאס רעטראה

 עקנאמעמס לעפעלססע 9 רעמוּפ עשירפ טנופ 14
 אלינאוו ןעּפָארט עכילטע רעקוצ רעניורב זָאלג ןיילק 1

 םעניוררב םעד טימ רעמוּפ טנופ לעטרעפ סָאד ןעמאזוצ טמעירק
 עכילטע וצ טסיג ;(טנַאמש) עקנַאטעמס רעסיז רעד טימ רעקוצ
 רעד טימ ןוא גנידופ טימ טוג זיא סָאד .טפַאז אלינאוו ןעּפָארט

 .עשַאק-טסעפקערב

 רעטאב ןהארד
 רעסאוו עגידוז זָאלג 1 .רעטוּפ זָאלנ 4

 ,עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקַאהוצ להעמ טעיוװ-לוָאה לעפעל-סע 2

 -לוָאה לעפעל-סע ייווצ םימ רעטוּפ זָאלג עבלאה ַא ןעמאזוצ טבייר
 ןוא םיוא טשימ .רעסַאוװ עגידוז זָאלג א ףיורא טסיג ןוא להעמ טעיוו
 עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקאהוצ עקניסיב ַא .ןעדיזפיוא סָאד טזָאל
 ןהארד טימ .שיפ סנעדעי טסיגאב .םעט ןערעסעב ַא וצ ךָאנ טינ
 .רעייא עטראה עטשטצווקוצ טוג ןעסיגאב וצ טוג ךיוא זיא רעטאב

 .סוָאס לעמעשעב
 סנרָאק-רעפעפ עכילטע רעמוּפ לעפעל-סע 3

 ץעקשורטעּפ ןופ סנירג ךעלגייווצ 2 להעמ טעיוו-לוָאה לעפעל-סע 9
 עלעביצ עניילק עטקָארבוצ 1 ךלימ טרָאװק 14 ,סיימ לעקיטש 1
 עקנאטעמס זָאלג 8 לעטץעלב רעברָאל ןיילק 1

 יד טימ רעטוּפ לעפעל-סע יירד יד לעּפעט ךאלפ ַא ןיא טזָאלוצ
 טיג .ןענעיּפ וצ ןָא טביוה סָאד זיב טשימ .לחעמ לעפעל-סע יירד
 ךעלגייווצ ייווצ יד ןיירא טגעל ,ךלימ טרָאװק עבלַאה יד וצ םַאזגנַאל
 ,עלעביצ עטקָארבוצ יד ,סיימ לעקיטש סםָאד ,עקשורטעּפ ןופ םנירג
 -ַאק םָאד טזָאל ,סנרָאק-רעפעפ עכילטע ,לעטעלב-רעברָאל עניילק סָאד
 ,לָאמ ַא ךָאנ ףיוא טכָאק ןוא רעביא טםעייז .טונימ 20 ַא ,םאזגנַאל ןעכ
 .רעייא םימ טונ רהעז .ץלאז ,עקנַאטעמס זָאלג עבלַאה יד וצ טיג
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 1 רעמונ סוָאס ַאטײמַאט
 ערעדנא רעדָא רעטוּפ לעפעל-סע 8 סָאמײמַאט עטיור טרָאװק 1
 טייקטעפ עלעביצ ךעלטפער 2
 להעמ טעיװ-לָאה לעפעלססע 8 .רעפעפ ,ץלאז ,ךעלעגענ עכילטע

 ןעכָאק ייז טלעטש ןוא סָאטײמָאט עטיור טרָאװק יד טדיינשוצ
 ךעלטפער רָאּפ יד טימ ןעמַאזוצ ,לערעייפ ןיילק א ףיוא ,רעסאוװ ןהָא
 ןיא טייקטעפ לעפעל-סע יירד טזָאלוצ טציא .ךעלעגענ ןוא עלעביצ

 ,להעמ טעיװ-לוָאה לעפעל-סע יירד ןיירא טשימ ןוא עדָארווָאקס רעד
 טונ טרעוו סָאד זיב ןעשימ וצ ףיא טינ טרעה .רעפעפ ןוא ץלאז
 ,טונימ עכילטע ךָאנ טכָאק ,סָאטײמַָאט יד וצ טינ .טכַאקעגנעמַאזוצ

 ןופ ץכעלָאש יד ןעמענוצסיורא םוא ,רעייז א רעביא ךרוד טעייז ןַאד = |
 .עטאלאש רעדָא שיילפ ,שיפ טימ טוג .ןעצריוועג יד ןוא סָאטיײמַאט יד

 .2 רעמונ סוָאס ָאטײמַאט
 רֶעדָא רעסַאו עסייה זָאל 24 רעטוּפ לעפעל-סע 8
 .ךיוי סָאטײמַָאט עטכָאקעג טרָאװק 24
 להעמ טעיוו-לוָאה לעפעל-סע 2 עלעביצ ךעלטפער 2

 ןיא עלעביצ ךעלטּפער עניד רָאּפ יד ןעטונימ 5 8 ןעגעג טלעגנערּפ
 להעמ טעיװ-לוָאה לעפעליסע ייווצ וצ טיִנ .רעטוּפ לעפעל-סע יירד יד
 עסייה רעדָא ,ךיוי זָאלג עכלַאה ַא ןצ םיִג .טַאלג סע טכַאמ ןוא
 -ײמָאט עטכָאקעג יד ןיידא טסיג ןַאד .ןייא טונ סע טכָאק ןוא ,רעסַאװ
 זיא סָאד .רעייז א ךרוד רעביא טעייז ןוא טונימ ןהעצ ַא טכָאק ,ָאט
 | .ץלַא וצ טוג

 8.  רעמונ סואס ָאטײמָאט

 םיימ רעטלָאמוצ רעטוּפ לעפעל-סע 2
 ץלַאז להעמ טעיוװ-לוָאה לעפעליסע 2
 עלעביצ עטקַארבוצ לעפעל-ייט 1 ָאטײמָאט עטכָאקענּפָא זָאלג 1

 לעפעל-סע ייווצ יד וצ טיג ,רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ יד טזָאלוצ
 -רעביא ,עטכַאקעגּפָא זָאלג יד ןיירא טסיג .סיוא טוג טשימ ןוא להעמ

 עצנאג יד גידנעשימ ןוא םַאזגנַאל סָאד גידנעוט ,ָאטײמָאט ענעגיזעג

 עלעפעל-ייט 8 ןוא םיימ םענעלָאמעג עלעסיבַא ,ץלאז וצ םיִנ .טייצ

 עצנַאג יד גידנעשימ ,טונימ יירד ַא טכַאק ןוא עלעביצ עטקאהוצ ןיד

 .שיפ רעדָא ןעכוקנייפ טימ טוג זיא םָאד .טייצ

 .סוָאס ענעמיל

 טפאז-ענעמיל לעפעל-סע 9 רעטוּפ זָאלג 4

 יד ןיירא טגעל ,טסייה סָאד) רעטוּפ זָאלג לעטירד א טמעירק

 טימ טוג יז טשטץעווקוצ ןוא לעפיש רעפייה רענעקורט ַא ןיא רעטוּפ

 םע טלַאה ןוא טּפַאז ענעמיל לעפעל-סע ייווצ וצ טיג ןַאד (.לעפעל ַא

 טגָאלש ,ןעגנַאלרעד ן'רַאפ .ןעסע סע ףרַאד ןעמ זיב ,םירָאװ רעד ןיא



 .טנ0 וירא הייל 4 יד הר שיט

 1 יד ךוב-ךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 .*רעביא ,שיפ וצ סוָאס רעטונג ַא זיא סָאד ןוא רעביא לָאמ א ךָאנ סָאד
 וו .זַא .א קאדעה ,רעדנוַאלּפ יו ,שיפ ענעקורט טּפױה

 .(טנימ) סוָאס עקטַאימ
 רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 2 עקטאימ עשירפ לעטניב 1
 ענעמיל עסיורג 1 .רעפעפ ,ץלאז ,רעסאוו זָאלג 44

  טסינאב ;עקטאימ לעטניב א ןופ ךעלטעלב יד ןיד רהעז טקַאחוצ
 לעפעליסע ייווצ וצ טיג ,רעסַאו עניכַאק זָאלג לעטרעפ ַא טימ יז
 8 להיק רעד ןיא ןהעמש טזָאל ןוא וצ טוג טקעד ,רעקוצ םעניורב
 ץלאז וצ טינ ,ענעמיל רעסיורג א ןופ טפאז יד ןיירַא טסיג .העש עבלַאה
 .(ענעפָאש) שיילפ םאל טימ ןעסע וצ טוג זיא סָאד ןוא רעפעפ ןוא

 .(עקנַאטעמס) סוָאפ םעירק

 ,שיפ עטכַאקעג ןופ ךיוי זָאלג 4 עקנאמעמס זָאלנ 1
 ,ץלַאז רעטוּפ לעפעל-סע 1

 ןיירא טגעל ןוא (םעירק) עקנַאטעמס זָאלג סָאד קראטש טציהרעד
 ךיוי זָאלנ בלַאה א ןוא ,םעט םוצ ץלַאז ,רעטוּפ עשירפ לעפעל-סע ןא
 .שיפ רעד טימ סע טסע ןוא שיפ רעטכָאקעגּפָא ןופ

 .סוָאס לעטַאהד רטעמ
 רעטוּפ זָאלנ 14 סםנירג עטקאהוצ עלעפעליייט 1

 .טפאז-ענעמיל עלעפעל-יימ 1 ,רעפעפ ,ץלַאז ,עקשורטעּפ ןופ

  ץלאז לעסיב ַא טימ רעטוּפ זָאלג לעטרעפ סָאד ןעמַאזוצ טמעירק
 -םעּפ ןופ סנירג עטקאהוצ ןיד עלעפעלעעט ַא ןוא רעפעפ ןוא
 -ָארבעג טימ סע טסע ןוא טפאזיענעמיל לעפעל א וצ טיג .עקשור |

 .(םַאלֿפ זאג ץןרעטנוא ןעטָארבעג שיפ) שיפ ענעט

 .סוָאס רעייא
 רעסאוו עסייה זָאלנ 1 רעטוּפ לעפעל-סע 5

 ,רעפעפ ץלאז ,רעייא עטרַאה 2 להעמ טעיװ-לוָאה לעפעל-סע 2

 "סע ייווצ יד ןיירַא טוט ןוא רעטוּפ לעפעליסע יירד טזָאלוצ
 םוג טשימ ,רעפעפ ןוא ץלַאז עקניסיב ַא ,להעמ טעיוו-לוָאה לעפעל
 ץסייה זָאלג א ,טייצ עצנַאנ יד גידנעשימ ,וצ םַאזגנַאל טיג ןוא םיוא
 טציא ןוא ,גיטרַאפ זיא להעמ סָאד זיב ,טונימ עכילטע טכָאק .רעפַאװ
 וצרעד .רעביא טוג טגָאלש ןוא רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ וצ רעדיוו טיג
  םעד טָא טסע ןוא רעייא עטכָאקעג-טרַאה עטקַאהוצ טוג ייווצ וצ טיג
 .שיפ עטכַאקעג טימ טייהרעסייה םוָאס

 .סוָאס רעשידנַאלַאה
 לעטעלב רעברָאל לעקיטש ןיילק 1 טפאז-ענעמיל לעפעל-סע 2
 להעמ טעיוו-לוָאה לעפעלססע 1 ץלעביצ לעפעליסע 1
 רעסאו עניכָאק זָאלג 1 + רעטוּפ לעפעל-סע 2
 .רעייא ןופ ךעלכלעג 2 | רעפעפ ,ץלַאז
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 לעפעליסע םעד טימ טפַאזענעמיל לעפעל-סע ייווצ יד סיוא טשימ
 ןוא לעטעלב:רעברָאל לעקימש סָאד וצ טינ ,עלעביצ עטקַאהוצ ןיד
 רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ טזָאלוצ .סיוא דלַאב טלהיק ןוא סע טכָאקראפ
 ןוא ץלַאז ,להעמ טעיװ-לוָאה לעפעל-סע ןַא וצ טיג ,ילכ רעדנַא ןַא ןיא
 .רעסַאװ עניכַאק זָאלג ַא וצ טיג וצרעד .סיוא טונ טשימ ןוא רעפעפ
 יד ןיירא םעייז טציא ,לַאמכַָארק רעטַאלג ַא טרעוו סע זיב ,טכָאק
 + ףעלכלעג יד טימ סיוא טשימ ןוא רעייפ ןופ ּפָארַא טמענ ,טפאזענעמיל

 .ןעסנירג עטכָאקעג טימ טסע ןוא לָאמאכָאנ טציהרעד .רעייא 2 ןופ

 .סוָאס רעשינאּפש

 - .צלעביצ עטקַאהוצ 1 רעטוּפ לעפעל-סע 2
 (טכידעג) ךיוי ָאטײמַאט רעזעלג 2 ןופ סנירג עטקאהוצ לעפעל-סע 2

 ןעמָאװש עטקאהוצ עסיורג 2 ,רעפעפ רענירג 1 ,עקשורטעּפ

 ,טקַאהוצ ןיד ,לערעפעפ ענירג סָאד וצ טיג ,רעטוּפ יד טזָאלוצ
 טיג .ןורב זיא עלעביצ יד זיב טלעגערּפ ןוא עלעביצ עטקַאהוצ יד
 לעסיבַא ךָאנ ךרוד טכָאק ,ךעלמעווש עטקַאהוצ יד ,סָאטײמָאט יד וצ

 .ןעכוקנייפ א ףיוא םסיוא סָאד טגעל ןוא

 .ןעסעמיצ
 .םעמיצ ירעבנערק ןוא לעּפע

 רעקוצ רעניורב זָאלג 1 לעּפע 92
 רעסַאװ זָאלג 1 | םירעבנערק זָאלג 1

 ..טונימ יירד ַא טכָאק ןוא רעקוצ ןוא רעסַאװ ןופ ּפואריס ַא טכַאמ
 יז טכָאק .ךעלקיטש עקיד ףיוא ייז טדיינשוצ ןוא לעּפע יד בָא טלהעש
 םינ רעבָא ,ךייוו זיב לָאמַא ףיוא ךעלקיטש עכילטע רָאנ ּפואריס ןיא
 -ביא יד בָא טכָאק ןוא רעלעט ַא ףיוא סױרַא ייז טמהענ .ןעלַאפוצ
 טשטמץווק ,סירעבנערק יד ּפואריס םעד ןיא בָא טכָאק טציא .עניר
 .לעּפֶע יד םואס ירעבנערק רעד טימ טסיגַאב ןוא גאלשכרוד א ךרוד ייז

 .לעּפעניַאּפ ןוא ברַאבור
 ,טכורפ טרָאװק 1 ףיוא רעקוצ רעזעלנ 2

 רץעביא ייז טיש .ברַאבור ןוא לעּפעניַאּפ ךיילג ףיוא ךיילג טמהענ
 ,טגנַאלרעד ןוא ךייוו זיב טכָאק ,עלייוו א ןהעטש טזָאל ןוא רעקוצ ן'טימ

 .ברַאבור ןוא ןעמיולפ |

 .רעקוצ רעניורב זָאלג1 .ברַאבור ךעלקיטש טנופ 1 .ןעמיולפ טנופ 4
 טכָאק ןאד .ךעלרעק יד סױרַא טמהענ ןוא ןעמיולפ יד בָא טכַאק

 .רעקוצ םעד ןוא ברַאבור םעד טימ

 .ןעגייפ עטרעבנניאעג

 ענעמיל 1 ןעגייפ ענעקורמ טנופ 1
 לעצרָאװ רעבנניא לעקיטש 1 .םעט םוצ רעקוצ רעניורב
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 טפַאז רעד טימ ןעמאזוצ ,רעסאוו ךס ןייק טינ ןיא ןעגייפ יד טכָאק

 רעבגניא םעד ןוא ענעמיל רעבלַאח ַא ןופ ןעלעג םענעבירעגנָא םעד ןוא
 ּפָאריס םעד בָא טעייז ,ןענייפ יד .סױרַא טמחענ ךייוו ןעוו .לעצרָאװ
 ךָאנ טכָאק .ענעמיל טפלעה רעטייווצ רעד ןופ טפאז יד גידנעבעגוצ

 ןעגייפ יד טסינַאב ןוא לעסיבַא

 .סענַאנַאב עטקַאבעג
 רעטופ | | סענאנאב

 ןוא סאנאנאב עכייוו ץנאג טינ ןעוויוא ןעסייה ןיא ןיירא טלעמש
 .רעטוּפ טימ טגנַאלרעד .ןעגנורּפשוצ טרעוו סטכעלָאש יד זיב ייז טקאב

 - .ןעגייפ עטכָאקענ
 רעקוצ רעניורב ןעגייפ ענעקורט טנופ 1

 רעמירַאו ןיא טכאנרעביא ןייא טקייוו ןוא ןעגייפ יד םיוא טשַאוװ
 ןיא טכַאק הירפ רעד ןיא .ןעקעדרעביא רָאנ ייז לָאז סע זַא ,רעסַאװ
 לעסיב ַא .ּפָאריס רעטכידעג א טביילב םע זיב ,רעסַאװ רעגיבלעז רעד
 ,לעצעט םענרעזייא ןא ףיוא טכָאק .םעט ןעטוג ַא וצ םיג רעקוצ רעניורב
 .וצ ןעלַאפ ייז לייוו

 .ןענייפ עטקַאבעג

 רעקוצ רעניורב זָאלנ 1 ןענייפ ענעקורט טנופ 1
 סענעמיל ייווצ ןופ טפַאז געמטָאנ .רעטוּפ לעפעל-סע 1

 רעד ןיא .טכַאנרעביא ןייא טקייוו ,ןעגייפ יד סיוא טוג טשַאװ
 .ןעוויוא ןעסייה ַא ןיא טקאב ןוא ןעכַאז עגירעביא יד וצ טיג הירפ

 | .סעמיצ לעפע

 ץלַאז ,רעקוצ רעניורב לעּפע עגינייוו
 טכָאק .ךעלקיטש ףיוא ייז טדיינשוצ ןוא לעּפע יד ּפָא טלייש

 ,ץלַאז עקניסיב א גידנעבעגוצ ,םעט םוצ רעקוצ טימ

 .לעּפע עטלענערפעג

 רעטוּפ לעּפע עגינייוו
 גנירמיצ רעקוצ רעניורב

 .ןעגניר ןָא טדיינש ןוא ץראח סָאד סױרַא טמענ ןוא ּפָא טלייש
 -ַאב רָאלק ןעוו ; טלעגערּפ ןוא לעּפע יד סיוא טגעל ןוא רעטוּפ טזָאלוצ
 .גנירמיצ לעסיבא ןוא רעקוצ ן'טימ טלעקנירּפש

 ,לעּפע דלדָאק
 ,רעסַאװ סייה רעזעלג 2  .רעקוצ רעניורב זָאלג1  .לעּפע עטיור6

 ץראה סָאד סױרַא לעּפע יד ןופ טדיינש ,ייז גידנעלײשּפָא טינ
 פָאט 8 ןיא ןיירא ייז טנעל .(לערעסעמ ַאזַא) רעראק לעּפע ןַא טימ
 טכָאק ןוא וצ גנע טקעד ,רעקוצ םעד ןוא רעפַאװ רעסייח רעד טימ
 ןוא לעּפע יד םיורא טמענ .ךייוו ןערעוו לעּפע יד זיב םַאזגנַאל ייז
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 .טכידעג טרעוו יז זיב ךיוי יד טכָאק .ןעוויוא ןיא ּפָא ייז טנעקירט
 ַא ךָאנ ןוא ּפָאריס םעד טָא טימ ןעסָאגעגמורא לעּפע יד טגנַאלרעד
 ,עקנאטעמס לעסיבי

 סָאד סיורא טדיינש רערָאק לעּפע ןַא טימ -- .לעפע ענעקַאבענ
 עלעקעב ןעכאלפ 8 ןיא ןיירא ייז טלעטש ןוא לעּפע ןופ עטסגינעווניא
 ךעלטפער רַאּפ א סיוא טנעל .רעפַאו ןעטרוקוצענוצ לעסיב ַא טימ
 לעקעב סָאד טמענ טציא .טונימ 2019 ןעגעג םע טקַאב ןוא ענעמיל
 רעטנורַא ייז טלעטש ןוא רעקוצ לעסיבַא טימ לעּפע יד טישַאב ,סיוראי
 .ןעניורבוצוצ ףיוא ןעוויואדזַאג םעד ןופ םַאלּפ ן'רעטנוא

 ךיוא ןעמוק ייז ןוא שרעדנַא לעסיב א ןעקאב לעּפע ןעק ןעמ
 יד ןָא טליפ ,ךעלרעק יד טימ ץרַאה סָאד סיורא טדיינש .טוג סיורא
 ןעביוא גניר ַא ןייא טברַאק רעסעמ ַא טימ ןוא רעקוצ טימ רעכעל
 רעדָא גנירמיצ טימ טישאב ,גימראפ טעמכ ןיוש ןעוו .לעּפע יד םורא
  .ןעניורב וצ טלעטש ןוא טפאז-ענעמיל לעסיבַא ןָא טצירּפש ,געמטַאנ
 | | .רעסַאװ שטניא ןַא ןיא ייז טקַאב

 -על יד ןעמ ןַאק ןעקַאב ץכָאנ -- .םינ טימ לעּפע ענעקַאבעג
 עקנַאטעמס טימ ןעסיגַאב ייז ןוא םינ טימ ןעליפנָא לעּפע יד ןופ רעכ
 ,ךלימ שַאלפ רעד ןופ עטשרעביוא סָאד רעדָא

 ןעפוו
 יּפָא טינ עקַאט ןָאק ןעמ ןוא .ּפוז לעסיבא ןעביל ןעשנעמ ליפ

 ןרַאפ ּפוז זַא ןעקנעד ליפ .לכאמ רעטוג א זיא סָאד זא ,ןענעקייל
 -רַאפ יד גידנעציירפיוא ,טיטעּפַא ןעטוג ַא טכַאמ ןעסע ןעגירעביא
 ןָא טליפ סאוו ,לכאמ א טושּפ ןענייז ןעּפוז רעבָא .ןעטפַאזסגנואייד
 / .ףערטאב רעסיורג ןייק טינ ךילנהעוועג זיא ןוא

 םינ דלַאב יו זַא ,טדערעגנייא זיא ןעשנעמ עגינייא ייב רעבָא
 ךס א .תועט ַא זיא סָאד .טינ ּפוז ןייק ּפוז רעד זיא שיילפ ןייק
 .שיילפ ןהָא רָאג ןעלעטשנעמאזוצ ןעמ ןָאק ןעּפוז עקַאמשעג רהעז
 -שיילפ יא ןעבעג רימ ןעלעוו עּפורגיּפוז רעניזָאד רעד טָא ןיא רעבָא
 .ךיוא ערעדנַא ענעדיישראפ יא ,ןעּפוז

 ףרַאד ןעּפוז-שיילפ עלַא ןיא זַא ,ןעקנעדעג וצ טוג זיא ייברעד
 םוא ,ףיוא ןיוש טכָאק רעסַאװ סָאד ןעוו ןעגעלניירא שיילפ סָאד ןעמ
 סָאד םוא ןוא שיילפ ןיא ןעטפאז יד ןענע'מתח'ראפ וצ ךיילג
 -רַאפ ןעמ ףרַאד רענייב רעבָא .קַאמשעג ןעביילב לָאז ןיילַא שיילפ
 ןעכַאקפױא םַאזגנַאל ןוא רעסַאװ רעטלַאק ןיא ןעגעלניירא טרעק
 ךיי רעד ןיא ןעטפַאז יד ןעהיצסיורא אי אקוד רימ ןעליוו ַאד לייוו
 .ןיירא

 זיא ןעסנירג ןופ ּפוז ןיא זַא ,ללכ םעד ןעסיוו וצ טרעוו זיא ךיוא

 סָאד .ענעטעמס עסיז לעסיבַא ןעבענוצניירא ןעגנאלרעד םייב טוג/

 -רהעמ יד יו ױזַא .םעט ןעטַאקילעד רעדנוזאב ַא ּפוז ןעדעי וצ טיג
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 ןעלעטשוצוצ רעחירפ םוג זיא ,ןעכַאק גנַאל טינ ןעפראד ןעסנירג עטס
 טונימ גיסיירד-ניצנַאװצ א ןוא זייר עניורב יד רעדָא ןעּפױרגלרעּפ יד
 -עשודעוו עלַא .ןעסנירג עטקָארבוצ יד ןָאטניירא ןעגנַאלרעד ן'רָאפ
 ַא וצ ייז טיִנ סָאד .עלעביצ עטלעגערּפעגוצ ַא ןעביל סּפוו לעבייט
 .םעט-שיילפ ןימ

 ץעטּפוצַאב טינ ע'תמא יד ןעגירק ןעמ ןָאק ןעטיילק עסיורג יד ןיא
 ,עםייו יד ,עקנעניד יד טינ טפיוק .ןעּפױרגלרעּפ .ה .ד ,ןעמשרעג
 ןעמ טעוװ ,ןעצירג עשלאפ ץלַא טפראװראפ .ןעבעל ןוא בייל ןחָא
 | ףעװעבַאראב וצ תואובת יד ןערעהפיוא

 ,רעעמ םעד ןעכַאק וצ טוג זיא ןעסנירג ןופ ּפוז ַא טכָאק ןעמ ןעוו
 -וצ טינ ,טייהרעצנַאג קַאנרעטסַאּפ לעקימש סָאד ןוא עווקורב יד
 -וצ ,סיױרא ייז טמענ ןעגנַאלרעד ן'רַאפ .ךעלקיטש ףיוא ןעטינש

 פז רעד .ןיירא קירוצ ייז טנעל ןוא לעּפָאנ א טימ ייז טשטעווק
 .רעטַאלג םיוא טמוק

 -קיטש ןעבָאה טרָאפ ןעמ ליוו סלעבייטעשזדעוו ןופ ּפוז ןיא ביוא
 ןעכאז יד טא םוג רהעז זיא ,קַאנרעטסַאּפ ,עווקורב ,ןערעעמ ךעל
 ךס ַא טרעוו םעט רעד .טייקמעפ לעסיבַא ןיא ןעלנעדּפוצוצ רעהירפ
 .טרעסעברַאפ

 .ּפוז-שיילפ רעדָא ןהוה ערָאלק

 עלעביצ א ,שיילפ סָאד ןיירא טגעל ןוא רעסַאװ סָאד ףיוא טכָאק
 םמינ ןענייז ךעלבעב יד ביױא .ךעלבעב עסיורג טנופ בלַאה א ןוא

 ָאט .שיילפ ן'רַאפ ךָאנ ןייא ךילנהעוועג ךיז ייז ןעכָאק ,עטלַא ןייק
 ןיירא קירוצ טגעל .ךעלבעב יד סיורא טמענ ןוא ּפוז יד רעביא טעייז

 טסיגרעד ,עלעביצ רעד ןהָא ןיוש ,ןיירא ךיוו רעד ןיא שיילפ סָאד

 א נידנעבענוצ ,ךייוו טרעוו שיילפ סָאד זיב ןעכָאק טזָאל ןוא רשפא
 טימ וצ טעוװארּפ ךעלבעב יד .סנירגיּפוז לעטניב ןעדנובעגפיונוצ טוג
 םוא ,גנירמיצ ןוא רעקוצ םעניורב טימ רשפא ןוא ,טייקמעפ לעסיב ַא
 רָאלק טביילב ךיוי יד רעבָא .ךעלכעב סעמיצ א ןערעוו לָאז סָאד
 טעיוו-לוָאה טימ רעדָא ,הצמ טעיוװ-לוָאה טימ ןעסע יז ןָאק ןעמ ןוא
 םימ רָאנ רעדָא ,זייר רעניורב טימ רעדָא ,ןעּפױרנלרעּפ ,ןעשקָאל
 יו דָארנ זיא הלח טעיו לוָאה ןופ סנאטורק .עשַאק רענעשטער
 ,ךיי רערָאלק רעד וצ טוג רהעז ךיוא ןענייז ייז ןוא ןעלדנַאמ

 .ּפװ רענייב ןהוה

 שיילפ עטכַאקעג עטקַאהוצ רענייב ןהוה

 .וו .זא .א סרעקערק טעיוו לוָאה סעלעביצ עניילק 2
 ,רעפעפ ,ץלַאז סנירג ּפוז

 רעדָא רענעטַארבעג ַא ןופ םיורא םדיינש ןעמ עכלעוו ,רענייב יד
 ייז םגעל ןוא ייז טקַאהוצ .ּפוז רַאפ טוג טשרע ןענייז ,ןהוה יזַאקירּפ
 ייווצ ַא וצ טינ ןוא רעסָאװ טלַאק טימ טסיגאב ,לעּפעט ַא ןיא ןיידא
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 .לערעייפ ןיילק א ףיוא העש יירד א ןעכָאק טזָאל .סעלעביצ עניילק
 עטקַאחוצ לעסיבַא ןיירא טפרַאװ ןוא רעביא טםעייז ןעגנַאלרעד ן'רָאפ

 -ןהָאמ| ,םרעקערק טעיווד לוָאה ענעקורט טימ טסע ןוא שיילפ .עטכַאקעג |

 .ךעלכיק לעמיק רעדָא ךעלעצעלּפ = |

 .ּפוו רענייב שיילפ
 ןעּפיורג ןעטשרעג עכילריטַאנ רענייב
 סנירג ּפוז | ןעזדניל זָאלג 4
 ,עקשורטעּפ עטקַאהוצ ןיד רעפעפ ,ץלַאז

 םַאזגנַאל ייז טזָאל ןוא רעסַאו טלאק ןיא רענייב יד ןיירא טנעל
 טכָאק .ןיירא ךיוי רעד ןיא סיורא ןעלָאז ןעטּפַאז יד םוא ,ןעכַאקפױא
 ַײז טפור ןעמ יווװ רעדָא ,ןעּפױרג ןעטשרעג עכילריטַאנ עבָארג טימ
 -לַאזצ ,טכָאק ןוא ןעזדניל ענעשאוװעגסיױא ןיירא טיש  .,ןעּפױרגלרעּפ
 ,קעיל עלעקעטש א ,עלעווקורב ַא ,רעעמ ַא ןָא טקָארב טציא .גידנעצ
 ןהעטש סע טוָאל ןוא טייקמעפ ןיא ןייא ץלַא טלעגערּפ ןוא עלעביצ ַא
  ןיירא סָאד טגנעל .ןעגנַאלרעד ן'רַאפ טונימ גיסיירד-גיצנַאװצ ַא זיב
 םימ רעלעט סנעדעי גידנעטישאב ,טגנַאלרעד ןוא ןעמַאזוצ טכָאק ןוא

 | .עץקשורטעּפ עטקַאהוצ ןיד

 .ןעּפװ דמעירק יי
 ץעדָאמ יד זיא ,ןעסנירג ןופ ןעהעטשאב עכלעוו ,ןעּפוז עלַא טעמכ

 םסייה סָאד ןוא .ךעלקיטש טימ טינ ,טאלג ןעגנַאלרעד וצ דנַאל ןיא ָאד
 ןעביגרַאפ ךילנהעוועג עקאט ןוא ,ענעטעמס ַא יו טכַאמעג) דמעירק
 מָא ןעמ טכַאמ סּפז דמירק יד .(סוָאס להעמ רעדָא ענעטעמס טימ
 ןיא טכַאקעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעסנירג עלַא טשטעווקוצ ןעמ :ױזַא
 ױזַא דארג זיא ּפוז רעד .קאלשכרוד ַא ךרוד ייז טבייר ןעמ ןוא ,ּפוז
 יו רעסעב רע טקעמש ןעשנעמ ליפ ןוא טאלג זיא רע רעבָא ,טונ
 ןעדעי וצ טיג ןעמ ןעוו ,רעקַאמשעג ךָאנ טרעוו פוס אזַא .רעהירפ
 עכַאפנייא רעדָא עקנַאטעמס ענעגָאלשוצ-ףייטש לעפעל ַא רעלעט ןיא
 מהעז) םואס להעמ ןערעטיש טימ ךיוא םהיא טינראפ .עקנאטעמפס
 -וצרעביא םוג זיא סנירג עטשטעווקוצ ענעבילבעגרעביא סָאד .(ןעסואס
 לעסיבַא טימ טפאז-ענעמיל רעדָא עלעביצ רעטלעגערּפעגוצ ַא טימ ןעשימ

 .שיילפ םוצ טוג זיא סָאד ןוא ,רעקוצ םעניורב

 + .(רמהירק) ןעסנירג ןופ פז עמַאלנ

 ץלאז ,עקשורטעּפ ןערעעמ ךעלקיטש זָאלג 4
 רעסַאװ ענידוז רעזעלג 2 עווקורב עסייוו ךעלקיטש עכילטע
 רעטוּפ לעפעליסע 4 לּפָאטראק ךעלקיטש רעזעלל 4
 להעמ טעיוװ:לָאה לעפעלסע 2 ץלעביצ עטקָארבעגנָא זָאלג 4

 | .ךלימ רעזעלנ 2 עטקאהוצ ןיד עלעפעל-יימ 1

 -ינעוו לעסיב ַא ,ןערעעמ ךעלקיטש זָאלג עבלַאה ַא ףיונוצ טשימ-
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  ףךעלקיטש זָאלג עבלַאה ַא ,(פינריוט) עווקורב עסייוו ךעלקיטש רעג
 -יימ ַא ןוא לעפָאמראק ךעלקיטש רעזעלנ ןעבלאהרעדנָא ,עלעביצ
 ייוצ ףױרא טסיג .עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקאהוצ ןיד עלעפעל
 ,לרעייפ ןיילק ַא ףיוא ןעכַאק סָאד טלעטש ןוא רעסַאװ עגידוז רעזעלג
 רעבלַאה ַא ןיא .םַאלּפ ןערעסערג א ףיוא סָאד גידנעדיזראפ רעהירפ
 -נירג עלַא יד ןוא לעּפעט רעדנַא ןַא ןיא ךיוי יד ּפָא טעייז םורא העש
 סערּפ לעבייטעשזדעוו א ךרוד רעדָא גנאלשכרוד ן'כרוד טסערּפ ןעס
 יּפָא רעד ןיא ןיירַא קירוצ סָאד טיג ןוא (םרָאטס טנעמטראּפעד ןיא)
 .ךיוי רענעניזעג

 ,רעטוּפ לעפעל-סע עכַאלפ רעיפ ןופ םוָאס להעמ א טכַאמ טציא
 טימ ,סעקדורנ ןהָא ,טשימענסיוא להעמ טעיװ-לוָאה לעפעל-סע ייווצ
 ךָאנ ףיױא טכָאק ,ןעסנירג יד טימ סיוא טשימ .ךלימ רעזעלג ייווצ

 .םעט םוצ טצלַאזאב ןוא לָאמ א

 .ןעסנירג ןופ ּפוז א
 סָאטײמַאט ייווצ לעפָאטרַאק 8 ,לערעעמ 1
 םנירג ּפוז = | (עסייוו) עלעווקורב 1
 זייר עניורב זָאלג 4 עלעביצ עסיורג 1
 | רעפעפ ,ץלַאז םפאז ענעמיל

 םעט םוצ רעקוצ רעניורב סוָאס להעמ רעדָא ,רעטוּפ

 ץסייוו סָאד ןוא רעעמ םעד ןעזייא-ביר ןעסיורג ן'פיוא טביירוצ
 ןוא עלעביצ עסיורג יד ,לעּפַאטרַאק יד טדיינשוצ טציא .עלעווקורב
 ףיא ךיוא טקָארבוצ ןוא ךעלקיטש עניילק ףיוא סָאטײמַָאט ייווצ יד
 ַא טימ טכָאק .ןענירק טנָאק רהיא סָאװ ןעסנירגיּפוז עלַא ךעלקיטש
 -ראפ ןעוו .רעסַאװ גונעג ןוא רעפעפ ןוא ץלַאז ,זייר עניורב לעסיב
 ןוא םעט םוצ רעקוצ םעניורב ,טּפַאז ענעמיל לעסיבַא ןיירא טיג ,גיט
 .ךילנהעוועג יו שרעדנַא רעבָא ,טשרָאב ַא יוװ ,זיא סָאד .רעטוּפ
 יד ןָאק ןעמ רעבָא ,רעטוּפ רעד ןיא ןעניורבוצ ןעמ ןַאק עלעביצ יד
 ,ּפוז דמעירק א גידנעכאמ ,ןעשטעווקוצ .ה .ד ,ןעמעירק עטכישעג עצנאג

 .פוז ירעלעס
 ךלימ רעזעלג 2 ירעלעפ ךעלטניב 2
 רץעטוּפ לעפעל 1 עלעביצ 1
 להעמ טעיווװ-לוָאה לעפעלדסע 1 רעסַאװ רעזעלג 2

 ךעלטעלב יד קעװַא טדיינש ,ירעלעס עסייוו יד םיוא טונ טשאוו
 .עלעביצ רעד טימ ןעמאזוצ ,ןיד ץנאנ ךעלקעטש יד טקַאחוצ ןוא
 זָאלג ןייא ןיירא טסינ ,רעסַאװ רעזעלג ייווצ ןיא ךייוו זיב טכָאק
 םעד ןופ םוָאסלהעמ א טכַאמ טציא .לעסיב ַא ךָאנ טכָאק ןוא ךלימ
 ,ןוא ךלימ זָאלג ןעטייווצ םעד ןוא רעטוּפ ,להעמ טעיוו לוָאה לעפעל

 םינ טסעגרָאפ .ּפוז ץטימ סא טשימ ,גיטרַאפ ןיוש זיא סָאד ןעוו
 | ..םונימ ףניפ ךָאנ טכָאק .ץלַָאז ןייק
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 .פוז לעפָאטרַאק דמירק

 לַאז ,ךלימ לעפָאמראק עשביה 2

 .םוָאס להעמ (עניילק) םעלעביצ 2
 טכָאק ןוא .סטכעלַאש רעד טימ לעּפָאטרַאק עשביה רָאּפ ַא ּפָא טכָאק

 ןיד רהעז ,סעלעביצ יד רעסאוו רעזעלג רָאּפ א ןיא רעדנוזַאב בָא
 קאלשכרוד א ךרוד עלעביצ יד טשטץעווק ךייוו ןיוש ןעוו .טקַארבוצ
 .ןהעטש טזָאל ןוא רעסאו עלעביצ רעד טימ םסיוא קירוצ יז טשימ ןוא
 ןוא טונ יז טשטעווקוצ ,טייהרעסייח לעּפָאטרַאק יד ּפָא טלייש טציא
 טיגרַאפ ,ךלימ ןָא טסיג .רעסַאװ עלעביצ רעד טימ םיוא יז טשימ
 ךלימ רעטלַאק ןיא להעמ טעיוו-לוָאה טשימוצ רעדָא ; סוָאס להעמ טימ
 טרעוו להעמ סָאד זיב ,טונימ ףניפ ַא טכָאק ,ּפוז ןיא ןיירא יז טוט ןוא
 ןעוו .ּפוז רעטנוזעג א זיא סָאד ןוא רעטוּפ טימ טינראפ .גיטרַאפ
 .טַאלג םיורא ּפוז רעד טמוק גאלשכרוד ן'כרוד טשטעווקעגכרוד

 - .ּפוס ַָאטײמַאט

 רעקוצ רעניורב סָאטײמָאט 4
 ענעטעמס ,ענעמיל ,ץלאז | זייר עניורב זָאלג 4

 .ןעשנעמ ריפ ראפ רעסַאװ גונעג ןיא העש עבלַאה א זייר יד טכָאק
 רעדָא ,ןיירא ּפוז ןיא ןיירא ייז טפרַאװ ןוא סָאטײמַאט יד ּפָא טלייש
 םיורא טמענ .ןעמַאזוצ זייר רעד טימ טיײהרעצנַאג ןעכָאק ייז טלעטש

 .ענעטעמס ןוא רעקוצ ,ענעמיל ,ץלַאז טימ טעװַארּפראפ ךעלטייח יד

 ,ּפװ סעברַא עגנוי

 .ץלאז ,ךלימ ,רעטוּפ ,סעברַא עגנוי

 ךלימ רענייר רעדָא רעסַאװ טימ ךלימ ןיא טכָאקעג סעברַא ענירג

 "היחמ ַא זיא רעטוּפ טימ ןעביגרַאפ ךָאנרעד ןוא רעפעפ ,ץלַאז טימ

 .יוזא ךיוא ןעמ טכאמ ּפוז ךעלקאבאק עסייוו ,עגנוי .ּפוז רעגיד

 .(סעקשטורטס) פז סניב-ננירטס

 .רעטוּפ רעדָא סואפ להעמ ,ךלימ ,סניב גנירטס עפסייוו
 ןוא ךלימ ןיא טכָאקעג םניב גנירטס עסייוו ךעלעציּפ עקניניילק

 טכידעג סע טכָאק .ּפז רעטונג ַא ךיוא זיא רעטוּפ טימ ןעביגרַאּפ

 וצ טצלַאז .ךלימ רעטלַאק טימ טרחיפוצ להעמ לעסיבַא טימ

 .ּפו שודעניפס

 להעמ טעיוו לוָאה לעפעל-סע 9 ךלימ טרָאװק 1
 עטקאהוצ עטכַאקענּפָא טנופ 1 רעטוּפ לעפעל-סע 2

 שטאניּפס ענעטעמס עסיז

 "סע ייווצ ןוא רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ וצ טיג ךלימ טרָאװק ַא וצ

 יּפָא טנופ ַא ןיירא טוט ןַאד .טכָאק ןוא להעמ טעיװ-לוָאה לעפעל

 רעפיז לעסיבַא םימ טיגראפ .שטאניּפס עטקַאהוצ ןיד ןוא עטכַאקעג
 | .חצ טצלאז .ענעטעמס רערעיוז רעדָא
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 .ּפו טיורק

 לץעפָאטראק עניילק 2 .זייר עניורב זָאלג 4

 -ײמָאט עטּפמעדעגנייא רעזעלג 2 טיורק לעּפעק ןיילק 1
 .רעפעפ ,ץלאז ,סָאט סעלעביצ עטלעגערּפעגוצ
 .טפאז ץנעמיל ענעטעמס ,רעקוצ רעניורב

 טעמכ ןיוש ןעוו ןוא זייר עניורב זָאלג לעטרעפ סָאד וצ טלעטש
 עטקַארבוצ יד ןוא טיורק עטקָארבוצ ןיד יד ןיירַא טפראוו גיטרַאפ
 -רעד ן'רַאפ .סָאמײמָאט עטּפמעדעגנייא טימ טסיגרעד ,לעּפָאטרַאק
 ןוא טפאז-ענעמיל לעסיבַא ,עלעביצ עטלעגערּפעגוצ ןיירא טםיג ןעננאל
 לעסיבַא טימ טיגרַאפ .קַאמשעג רחעז .םעט םוצ רעקוצ םעניורב
 | .ענעמעמס

 .(ןרָאק-טיווס) פז עוורוקוק

 םוָאס להעמ ןרָאק-טיוס סענאשטאק עכילטע
 הצמ טעיוו לוָאה ךלימ רעזעלנ 2
 .ךעלעצעלּפילעמיק רעדָא | עלעביצ ַא

 ,עזורוקוק סענאשטאק עכילטע ןופ ךעלדנערעק יד ּפָארַא טדיינש
 ץרעביא רעסעמ ןופ טייז רעּפמעט רעד טימ ךָאנרעד גידנעהעגרעכיא
 עזורוקוק יד טכָאק .ענעבילברַאפ סָאד ןעמענוצסיורא םוא ,ןאשטאק
 עלעביצ יד טכָאק .גיטראפ זיב ,רעסַאװ רעזעלג ןעבלאהרעדנַא ַא ןיא
 .סיורא יז טמענ ךָאנ ךיז טלַאפוצ יז רעדייא ןוא ,ךלימ רעזעלג ייווצ ןיא
 .טיגרַאפ ,וצ טצלַאז ,עזורוקוק רעטכָאקעג רעד ןיא ןיירא ךלימ יד טסיג
 םרעקערק טעױװלוָאה טימ טגנאלרעד ןוא םוָאס לחהעמ לעסיבַא טימ
 .ךעלעכיק לעמיק טימ רעדָא הצמ טעיוו-לואה רעדָא

 .ט שרָאב
 ,טשרָאב ןעכַאק וצ יו ןענרעל טינ ןעמ ףרַאד יורפ עשידיא ןייק

 ּפֶא םוג טבָארקש .טשרָאב רעדנַא ןַא לעסיבַא זיא סָאד טָא רעבָא
 רעד ןיא ייז טכָאק ןוא ךעלקארוב ץגנוי לעטניב ַא לעטשרעב ַא טימ
 םוא ,"םיפ , יד טינ ןוא ּפָאק םעד טינ גידנעדיײנשּפָארַא טינ ,סטכעלָאש
 זַא ,רעסַאװ גונעג ןיא טכָאק .ןענירסיורא ןענָאק טינ לָאז טפַאז יד
 טפרַאװ ,סעקַארוב יד סיורא טמענ ,ךייוו ןיוש ןעוו .ּפוז ַא ןייז לָאז סע
 םומ ןוא ךעלטייה יד ּפָארַא טשטילג ,רעסאוו טלאק ןיא ןיירא יז
 טהעז) דַאלַאס סעקארוב ַא טכַאמ :טליוו רהיא סָאװ סעקַארוב יד טימ
 ןיא ייז טמירַאװרעד ןוא ךעלטפער ףיוא ייז טדיינשוצ רעדָא (םדַאלַאס
 א ןערעוו טציא ןַאק ךיוי ענעגיזעגּפָא עטיױר יד טָא רעבָא .רעטוּפ
 טייחרעגידעכָאק רעטנוא םהיא טגָאלש ןעמ ןעוו ,טשרָאב רעטוג ץנאג
 ענעמיל טימ םהיא טיגרַאפ ןעמ ןוא רעייא עטּפַאלקוצ-טוג ייווצ ַא טימ
 .עקנַאמעמס לעסיבַא ךָאנ ןוא םעט םוצ ץלַאז ,רעקוצ םעניורב ןוא
 ןעזייא-ביר ץפיוא ןעבײרנַא רעדָא ןעשטעווקוצ ןעמ געמ לעקארוב ןייא
 געמ סוָאסילהעמ לעסיבַא .טייקטכידעג רַאֿפ טשרָאב ןיא ןָאטניירא ןוא
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 ,ןעמאש טינ ךיוא ןָאק לעפָאטראק עטשטעווקוצ א ,ןעבעגוצ ךיוא ןעמ
 ןעומ ןעשנעמ ץנינייא .טינ ךיוא עקרענוא ענירג ךעלציּפ ןליפַא ןוא
 .טשרָאב םעד טָא ןיא זעק ןיירא רַאגָאז

 .(ּפו שיפ) רעדיושט שיפ
 .שיפ ךעלקיטש רעזעלג 2 ,רעטוּפ לעפעלדסע 2
 ,לעפָאטראק עניילק 4 -  סעלעביצ 2
 ,רעסאוו עניכָאק רעזעלג 9 ,ךלימ רעזעלג 2
 ,ךעלצעלּפ לעמיק ..רעפעפ ,ץלאז

 לעפעל-סע ייווצ ןיא סעלעביצ עטקאהוצ ןיד ייווצ ןייא טלעגערּפ
 -קיטש עקנעציּפ רעזעלג ייווצ טימ ןעמאזוצ סָאד טשימ טציא .רעטוּפ
 עניילק רעיפ יד טימ ,(סיַאד ןיא רעש ַא טימ ןעטינשוצ) שיפ עיור ךעל
 .רעפַאװ עגיכָאק רעזעלג יירד ןוא ךעלטפער ףיוא ןעטינשוצ לעּפָאטרַאק/

 ןיירַא טשימ ןוא ץלַאז וצ טיש ,ןעגנַאלרעד ן'ראפ .גיטרַאפ זיב ,טכָאק
 לעמיק טימ טגנאלרעד ןוא םונימ ףניפ ַא טכָאק ,ךלימ רעזעלג ייווצ יד
 .(899 לעטעלב טהעז) .ךעלצעלּפ

 .(סעצירטסוא) רעדואשט רעטסיוא
 .הצמ טעיוו = .סרעטסיוא טרָאװק 1
 .עלעביצ עסיורג 1 ,לעפָאטראק עניילק עכילטע
 .רעפאוו זָאלג 1 | .רעטוּפ לעפעל-סע 2
 .ךלימ רעזעלג 9 ,להעמ טעיוו לואה לעפעל-סע 1
 .רעפעפ ,ץלאז -לואה רעדא ךעלצעלּפ טעיוו-לואה

 -ַאטשעגוצ ייז וצ זיא רעמָאט ,םרעטסיוא טרָאװק א רעביא טקוק
  ףיױא רעביא טעייז ."?סטכעלָאש  רעטרַאה רעד ןופ ךעלקיטש ןענ
 -עג טפיוקעג ןענייז ייז רעכלעוו ןיא ,ךיוי יד רעייז ןעטכידענ א
 ןוא ,ךעלטפער עניד ץנאג ףיוא לעּפָאטרַאק יד טדיינשוצ .ןערָאװ

 רעטסיוא רענענעיזעגבָא רעד ןיא ןייא ייז טכָאק ןוא עלעביצ יד ךיוא
 סואס להעמ ַא טכאמ טציא .רעסאוו זָאלג א גידנעסינוצ ךָאנ ,ךיוי
 יד ןוא להעמ טעיוו-לואה לעפעל-סע ןייא ,רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ ןופ
 טםינ ןיוש ךיז טלהחיפ להעמ סָאד זיב טכַָאק ןוא ךלימ רעזעלג יירד

  יירד ַא ייז טכָאק ןוא סרעטסיוא יד סואס םוצ וצ םינ טציא .יור
 -רעד ןוא רעפעפ ןוא ץלַאז גידנעבעגוצ ,ןעמאזוצ ץלא טשימ טונימ
 טעיווילואה רעדָא ,ךעלצעלפ טעיוולואה עטקַאבעג שימייה טימ טגנַאל

 ןעקַאכ םיינ -
 .תוצע ןוא םיללכ

 ןעבָאה ןעמ פראד רעדױּפ גניקעב טימ טקַאב ןעמ ןעוו
 סקעבעג סָאד .ןעווייה טימ טקַאב ןעמ ןעוו יו ,ןעוויוא ןערעסייה א
 .ןייא םע טצעז ןעמ רעדייא ךָאנ ןעגנאגעגפיוא ןיוש זיא ןעווייח יד טימי
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 טעװעטרַאהרַאפ ןוא ןערעוו ןעקאבעגבָא ,"טכָאקעגבָא , זיולב ףראד סע
 ןיא ןעראוועג טלעטשעגניירא זיא סע ןעוו יוװ ,ךיוה ױזַא טָא ןערעוו
 דארג 800-320 םורַא ,טינ ןעמ ףראד ץיח עקרַאטש ןייק .ןיירא ןעוויוא
 .גונעג זיא טייחהנראפ ץיה

 טלעטשעגניירא טרעוו רעדױּפ נניקעב טימ סקעבעג ןעוו
 לָאז רעדיוּפ-גניקעב םעד ןופ םוא ,קרַאטש ןייז ץיה יד זומ ,ןעוויוא ןיא
 .ןעמוקסיורא זומ רעכלעוו ,(דייסקאייד-ןָאבראק) זאג 8 ןערעוו ןענָאק
 םימ ךיז טימ זאג רעד טביוה ךיוח רעד ןיא ךיז ןעּפוטשסיױרא ן'טימ
 ,גייט סָאד בָא "טכָאק, ןוא ץיה עקרַאטש יד טמוק לייוולעד ,גיימ סָאד
 -עגבָא .ה .ד ,טעוועטראהראפ טייחרעכיוה ױזַא טָא טרעוו סעכלעוו
 רעד ןעלקיווטנע ךיז ןָאק ץיח רעקרַאטש ןיא רָאנ רעבָא .ןעקאב
 .ןעמוקסיורַא ןוא זַאנ רעגיזָאד

 א ןיא טלעטשענניירַא טרעוו סקעבעג רעדיופ גניקעגכ ןעוו
 סקעבעג סָאד .ןעלקיווטנע טינ זַאג רעד ךיז ןַאק ,ןעוויוא ןעלהיק
 -עב רעד רעבָא ,בָא עקאט סע "טכָאק, ץיח יד .ףיוא טינ ךיז טביוה
 ,רעווש ןוא טנוזעגמוא ,רעטיב זיא סָאד .םעד ןיא טביילב רעדױּפ גניק
 .ץָאלק א יו

 ןעדניצנָא ןעמ ףראד ,רעטוג א זיא ןעוויוא זאנ רעד ןעוו
 ןעלעמשניירַא ץראפ רעגעז ןץ'פיוא טונימ גיצנאווצ ןעוויוא-קאב םעד
 סקעז רעדָא ףניפ א ןעגעג ןעוויוא םעד ןעּפעשט טינ ןוא סקעבעג סָאד
 ץלַא ךָאנ ,םַאלּפ םעד ןעהערדנייא לעסיבַא ןעמ ףראד טציא .טונימ
 -נײרַא טינ לָאז םפול עטלַאק ןייק זא ,לעריט סָאד גידנענעפע טינ
 -יירד א ךָאנ טראוו .ןייא ןופרעד סקעבעג סָאד טלאפ לָאמא לייוו ,ןעגָאי
 ןעמ ףראד יצ ,קוק ַא טיג ןוא טנעּפע ןאד ,רעגעז ן'פיוא טונימ רעיפ
 ןעקַאברעד טזָאל .ךעלעקעב יד ןעלעטשרעביא רעדא ,ןעהערדסיוא טינ
 ןוא (ןעצנאג ןיא טונימ גיצנַאװצ א) םַאלּפ ןעמרענעלקרַאפ םעד טימ
 טנערבראפ טינ סקעבעג סָאד טרעוו ןעקַאב אזא ןיא .גיטרַאּפ זיא סָאד
 | ,טנערבעגרעטנוא טינ ןוא

 .רעדױּפ גניקעב ןעטסעב םעד רָאנ ןעפיוק וצ ללכ א ךיז טכַאמ
 .רַאטרַאטיװָא-סעירק ןוא עדָאס ,שטראטסנרָאק ןופ טכאמעג טרעוו רע
 ןופ ןעמונעגסױרַא טרעוו סאוו ,טייקרעיוז יד זיא רַאטרַאט וַא םעירק
 -נַאג ןיא טרעוו רַאטרַאט וװָא םעירק רעד .רעסעפ ןייוו ןופ טנעוו יד
 טמוק עדייב ייז ןופ ןוא עדָאס רעד ןופ טעטכינרַאּפ ,טזעלעגפיוא ןעצ
 ץלאז עלארטענ לעסיב סָאד רעבָא ,םיורא טהעג סָאװ ,זאג רעד םיורא
 זַא ,ןעקנעדעג וצ טוג זיא סע .ךילדעש טינ זיא רעביא טביילב סָאװ
 .רעגינעוו סאוו ,ןעכיורב ןעמ ףראד רעדױּפ גניקעב ןעטסעב םעד וליּפַא/

 ךס ןייק טינ טפיוק .ןעמעלַא ךָאנ רעסעב ןענייז ,סיוא טזייוו ,ןעווייה
 רעמיא טלאה .גנַאל ןהעטש טינ ןָאק סע ,לָאמא ףיוא רעדיױּפ גניקעב
 .טקעדראפ טוג

 ןופ ךילנהעוועג טהעטשאב רעדױֿפ גניקעב רעניליב רעד
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 ,םיורא ןיוש ךיז טביוה זאג רעד ןעוו .ןולא ןוא עדָאס ,שטרַאטסנרָאק
 .ךילדעש זיא סָאד ןוא ,ןולא גונעג רעביא סקעבעג ןיא ךָאנ טביילב

 .רעדיוּפ גניקעב טָאטשנא

 .רעדיוּפ גניקעב יוװ ןעקריוו ןעמאזוצ עדָאס-קאב ןוא ךלימ רעיוז
 -רַאקייב) עדַאס עלעפעל בלַאה א וצ טשימ ךלימ רעיוז זָאלנ רעדעי וצ
 .(עדָאס וװָא טהענָאב

 -עב יוװ ךיוא ןעקריוו עדָאס ןוא (קייטּפא) רַאטראט ווָא םעירק
 םעירק םעד ןופ לעטרעפ א ןוא עלעפעל-דעעט ַא טמענ .רעדױּפ גניק
 .עדָאס עלעפעל-עעט בלַאה ַא ןוא ראטראט ווָא

 8 וצ .דעדױּפ גניקעב יו ךיוא ןעקריוו עדָאס ןוא סעסעלָאמ
 .עדָאס עלעפעל-עעט בלַאה ַא טמענ סעסעלָאמ זָאלג

 יו םוג יוזא רענייז רעייא ןופ ךעלסייוו ענענַאלשוצ ףםייטש
 -רעד זיא סָאד .ףיא ייז ןופ ךיז טביוה גייט סָאד .רעדױּפ גניקעב
 טלַאה עכלעוו ,טפול טגָאיעגניירא ייז ןיא טָאה ןעּפאלק סָאד לייוו ,ראפ
 טפול יד טָא טרעוו ןעוויוא ןופ ץיה רעד ןיא .סערעכנעּפ יד ןיא ךיז
 א יו ,ףיוא ךיז טביוח יז .ןעמוקוצסורַא טכוז ןוא טערּפשוצ קראטש
 יד טעוועטראחראפ לייוורעד .גייט סָאד ךיז טימ גידנעּפוטשטימ ,זאג
 וליפא ,יוזא ןיוש טביילב סע ןוא ,גייט ענעביוהעגפיוא סָאד טָא ץיח
 .עקכוּפ ױזַא םוראד זיא סקעבעג סָאד .םיורא ןיוש זיא טפול יד ןעוו

 -עוו ךעלכלעג יד טימ ןעמאזוצ ךעלסייוו יד טגַאלש ןעמ ןעוו
 -לאה טינ ןענָאק ךעלכלעג יד לייוו ,עקכוּפ ןוא ףייטש ױזַא טינ ייז ןער
 םוראד .טינ ייז ןיא ןערעוו סרעכנעּפ ןייק ןוא ,טפול יד ךיז ןיא ןעמ
 -קאח) סקעבעג רעדא ,גייט ליוו ןעמ ןעוו .ךעלסייוו יד בָא ןעמ טלייט
 ןעמ ףראד ,ךעלסייוו ענענָאלשוצ ףייטש טימ ןעשימסיוא (.ב .צ ,שיילפ
 .-םױרַא טינ ןוא סרעכנעּפ יד ןעכערבוצוצ טינ םוא ,גיטכיזרָאפ ןָאט סָאד
 ,טפול יד ןעזָאל

 ךילריטַאנ זיא רעטלעק ץלא ןענייז רעייא יד רעטלעק סָאװ
 רהעמ ץלַא ןוא ,ךעלסייוו ענעגָאלשוצ יד ןופ סרעכנעּפ יד ןיא טפול יד
 ןעסייח ןיא ןײרַא ןיוש ןעמוק ייז ןעוו ,ייז ןיא טפול יד ךיז טהערּפשוצ
 .םױרַא סָאד טמוק רעקנכוּפ ץלא ןוא ,ןעוויוא

 -ַאקוצסױא זיא רעטמכייל ץלא ,טייקטעפ יד רעטלעק סָאװ
 טביילק ,סָאנ לעגייט סָאד טלַאה טייקמעפ עמיראוו .לעגייט סָאד ןעשט
 לעגייט סָאד ןוא ,להעמ ןעטיש ןעמ ףראד ,ץלָאהרעגלַאװ םוצ סע ךיז
 .שרעדנַא רָאג ןיוש זיא

 םינ ןיא ןעלעטשניירא ןעמ זומ רעייא ךס א טימ סקעבענ
 ,ןערעוו טעוועטראהראפ טינ לָאז סע זא ,ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק
 -ַאמ ערעדנַא יד ףיוא יו ,רעלענש ץיה יד טקריוו רעייא ףיוא לייוו
 ,לאירעט

 ץיה רעגינעוו ןעפראד סעסעלָאמ ןוא רעקוצ טימ סקעבענ
 .ןענערב לענש ןעמענ ןעטייקסיז יד לייוו ,ןעוויוא ןיא ןעלעטשניירא םייב
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 יו ,ןעיווא ןיא ערַאּפ רהעמ טיג לַאמ ַא ףיוא טקעבענ ךס א
 ןעטשרע ןיא ץיה יד ףראד םוראד .לעסיבא ןיירא רָאנ טלעטש ןעמ ןעוו
 .ןעטייווצ ןיא יוו ,רעסערג ןייז לֵאפ

 ערעגנעל ןוא רחעמ ךילריטאנ ףראד טקעבענ קיטש קיד א
 לארעביא ןוא ןערעוו ןעמונעגכרוד טוג לָאז סָאד זא ,רעניד ַא יו ,ץיה
 רעסאוו סָאד זא ,ןעקנעדעג ףראד ןעמ רעבָא .ןערעוו ןעקאבעגסיוא
 .ןופ יװ ,טנעקירטעגסױא רעלענש טרעוו ךַאפ ןעטשרעכיוא םעד ןופ
 ןעוו ,ןאד רשפא ךָאנ ,ןעניורב וצ ןָא טביוה גייט סָאד ןוא גינעווניא
 סייוו ןייר ַא טימ ןעקעדוצ ןעמ ףראד םוראד .יור ךָאנ סע זיא גינעווניא
 .הירפ וצ טייקניורב עקרַאטש ןעזָאלרעד וצ טינ םוא ,ריּפאּפ קיטש
 ןעזָאל סָאד ןאד ןוא ןעמענבָארא ריּפַאּפ סָאד ןעמ געמ עדנע רעד ייב
 - .ןערעוו ןיורב גיטכיר

 א ןײרַא טלעטש ןעמ ןעוו ,ןעקנעדעג ןעמ ףראד עגיבלעז סָאד
 -ייז םורַאד טָא .ןעוויוא ןעסייה ןיא ןעקַאב םוצ שיילפ קיטש סיורג
 םָאד סאנ טלַאה ץרַאּפ יד .סרעטָארב עטקעדענוצ יד טוג ױזַא ןענ
 .שיילפ ןופ עטשרעביוא

 ןיירא טסיג ןעמ רעדייא -- .עלעקעב ןופ בָא טוג טהעטש
 א ןעכַאמ וצ ףיא ךעלעקעב עטרימשַאב יד ןיא גייט ערעטיש סָאד
 -םיורא טכייל ןעלעוו סקהעק יד .להעמ עקנעסיבַא ןָא טיש ,קיעק-רעהעל
 טוג ךיוא ןענייז ךעלרעסעמ יד טימ ךעלעקעב יד .עלעקעב ןופ ןעמוק
 .וצרעד

 סָאד טלעטש ,עלעקעב ןופ ןעמוקסיורַא טינ ליוו קחעק ןעוו
 ףױא טבױה סָאד .עמטַאמש רעסאנ א ףיוא ףױרַא עלעקעב עסייהה

 .סקעבעג סָאד
 -בעיר ַא טימ ןעביושוצמורַא טוג זיא סקעבעג עטנערבעגרעטנוא

 .טינ וליפא ןעמ טנעקרעד ,ןעזייא
 -עג סָאד טרעוו ,ןעוויוא ןעסייה ןיא רעסַאװ טימ עלעסיש ַא טלַאה

 .ןעטנוא ןופ יו ,ןעביוא ןופ ןיורב רעכיג טינ םקעב
 רָאמ ,טשימרַאּפ ןיוש זיא רעדױּפ גניקעב טימ גייט סָאד ןעוו

 .ןעוויוא ןיא ןיירַא ןוא ןעטָאנקראפ .ןהעטש גנַאל ןעזָאל טינ סָאד ןעמ |
 ,לעפעל םענעטָארד ַא טימ ןעגָאלשוצוצ טוג זיא גייט רעטיש ַא

 .עקכוּפ םיױרַא סע טמוק ,רעגָאלש-רעייא רעדנַא ןַא רעדָא
 םעד וצ רעטוּפ טָאניּפ עטוג לעפעל רָאּפ ַא וצ טשימ ןעמ ןעוו

 -עג םיורַא םקעבעג סָאד טמוק ,טייקמעפ ערעדנַא יד רעדָא ,לעמיוב
 .רעקַאמש

 -עי ראפ סגנידוּפ עניילק ראפ םעווקעב ןענייז ךעלעסיש ענעדרע
 עלעקעב א ןיא ןיירַא ייז טלעטש .עילימַאּפ רעד ןיא רעדנוזַאב ןעד
 -עםיש יד ןוא םאזגנאל ןעקַאב ךיז ייז ןעלעוו ,רעסאוו רעמירַאװ טימ
  .טוג ןענייז (סקעריַאּפ) ענרעזעלג יד .ןענערבוצ טינ ןעלעוו ךעל

 םוצ וצ קרַאטש ױזַא טינ טלַאפ להעמ עזורוקוק ןופ סקעבעג
 להעמ עטניורבעגוצ לעסיבא רעטנוא טיש ןעמ ןעוו ,ןעקעב



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד יי 0

 .םקעבעג עזורוקוק וצ םעט ןעטוג א וצ טיג געמטַָאנ
 -עג סָאד טעװ ,ץלאז רעבָארג טימ ןעוויױא ןופ קעד יד טישַאב

 .ןענערברעטנוא טינ םקעב

 .ןעווייה ךילנעמ םייוו יו
 -םינ זיא עדָאס .עדָאס ןַארַאפ זיא סרעדיױּפ גניקעב עטסעב יד ןיא

 -סטנוזעג סָאד .יאלאקלא ןא זיא סָאד לייוו ,סנימַאטייו יד ראפ םוג
 יד זא ,ןעקנעדעג ףראד ןעמ רעבָא .ןעווייה טימ ןעקַאב וצ זיא עמ
 ,טַאלג רעביא ךיז טכערב ןעווייה עשירפ . .שירפ ןייז ןעזומ ןעווייה
 .ךורעג ערקירּפ ןייק טינ טָאה ןוא ,טנעה יד ןיא קישטילג טינ זיא
 .עטסעב יד זיא ןעווייה עטסערּפעג יד

 עג םעּפע ןיוש ןעבָאה סאוו ,ןעשנעמ -- .שינעמירקכָאנ א
 ,ןעניימ ,ןעיילק יד טימ טיורב ןעסע ןופ טייקגיטיונ רעד ןעגעוו טרעה
 להעמ ןוא ןעלהעמ עסייוו יד וצ ןעיילק גידנעבעגוצ ,אצוי ןענייז ייז זא
 ןעּפיצבָארא רעהירפ םוראוו ?ןעיילק ערעדנוזַאבכ םוראוו .ןעטקודַָארּפ
 ,רעכיז טסייוו רעוו ?ןעבעגקירוצ ןעריבָארּפ ייז ךָאנערד ןוא ןעיילק יד
 -וצ ןוא ?ןעבענקירוצ להעמ רעסייוו רעד ףראד ןעמ ןעיילק לעיפ יו
 -ענימ טכַא יד ךיוא רחיא ןעד ןעמ טיג ,ןעיילק יד רהיא גידנעבעגקיר
  םעד ןיא הרּפכ יד ןעגנאגעג ןענייז עכלעוו ,סנימאטייוו יד ןוא ןעלַאר
 טמענ .חורוצ תואובת יד טזָאל .ןיינ ?גנורענייפרַאפ ןופ סעצָארּפ
 -ארּפ ס'רוטאנ רעד ףיוא ךיז טזָאלראפ .וצ טינ טיג ןוא בָארא טינ
 טיג "לעטייב , רעד סאוו ,סעיצרָאּפָארּפ יד ףיוא טינ ןוא ,סעיצרָאּפ

 לח ןוא טיורב -
 -.1 רעמונ הלח טעיוו-לאוה

 / .ןעווייח לעקחעק 1 .רעסאוו רעזעלג 2 |

 להעמ טעיו:לאה ןייא ןוא ךלימ זָאלג ןייא רעדָא
 .רעסאוו עכילבעל זָאלג 4 .רעסאוו זָאלג

 ןוא רעסאוו זָאלנ ןייא רעדָא ,רעסאוו רעזעלג ייווצ בָא טהירב
 לעקהעק א וצ טוג .םיראוו ךילבייל זיב םיוא טלהיק ןוא ךלימ זָאלנ ןייא
 -אוו עכילבייל זָאלג לעטרעפ ַא ןיא טרחיפוצ רעהירפ ןעייה עטסערּפעג
 סָאד זיב ,להעמ טעיוו לואה לעיפ ױזַא וצ טיג ןוא ץלַאז וצ טיש .רעס
 ,טונימ ףניפ א ךרוד טנָאלש .ענישטשָאר ערעטיש ןייק טינ ןערעוו לָאז
 לָאז טפול זא ,ךיוה רעד ןיא גייט סָאד לָאמ סעדעי גידנעביוהרעטנוא
 םענייר א טימ וצ טקעד ,ןעטייז יד ןופ גייט סָאד בָא טצארק ,ןײרַא
 -פיוא העש ייווצ ףיוא םירָאו רעד ןיא קעװַא טלעמש ןוא טנעווייל
 | /- .ןהעגוצ

 ניטכיר א ןערעוו לָאז סָאד זא ,להעמ טעיוו לוָאה ךָאנ וצ טיש טציא = |
 ויב ,רעביא טםונ טםענק .(להעמ לעיפ וצ טינ טיש) ןעמענק םוצ ,גיימ
 סיוא טכַאמ ; טערב רעטנילהעמַאב רעד וצ ןהעטשוצוצ ףיוא טרעה סע
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 .בלַאה א זיב זיולב ךעלעקעב עטרימשַאב יד ןָא ןעליפ עכלעוו ,תולח
 טהעג הלח יד זיב ,םירָאו רעד ןיא ןהעטש טזָאל ןוא וצ רעדיוו טקעד
 -ייה רהעז ןייק טינ ןיא ןעקאב טלעטש .לָאמ ןעטצעל םוצ ףיוא ןיוש
 דלַאב טמענ .העש א ןענעג טקַאב ןוא (ץיה דארג 800) ןעוויוא ןעס
 ,עקדארג רענעטַארד א ףיוא הלח יד טלעטש ,ךעלעקעב יד ןופ סיורא
 -סעק טיורב ןיא ןיידַא טינ טגעל ןוא ,ןעמענכרוד יז לָאז טפול יד זא
 ןעמ ןָאק טיורב יד טָא .טלהיקעגסיוא טוג ןיוש זיא סָאד זיב ,לעמ
 .ךיוא עוועראּפ ןעכַאמ

 .,2 רעמונ הלח טעיוו-לואה
 .רעטמופ לעפעליסע 9 ,ךלימ רעזעלג 2
 ,ץלאז לעפעל-עעט 1 ,רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 2
 ,רעסאוו עכילבייל זָאלג 24 .ןעווייה לעקהעק 1

 ,להעמ טעיוו-לואה |
 -וצ םעניורב לעפעל-סע 2 וצ טיג ,ךלימ רעזעלג ייווצ בָא טהירב

 ןיוש ןעוו ןוא .ץלַאז עלעפעל-עעט א ,רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ ,רעק
 טזָאלוצ ,ןעווייה עטסערּפעג לעקהעק א וצ טיג ,םיראוו ךילבייל רָאנ
 להעמ טעיוולואה וצ טיג .רעסאוו עכילבייל זָאלג לעמרעפ ַא ןיא
 גידנעבעגוצ ,רעביא טענק ,ןהעגפיוא טזָאל ,ענישטשָאר ַא טכַאמ ןוא
 ,ךעלעקעב עטרימשַאב ןיא ןיירַא טגעל ,תולח םיוא טכַאמ .לחעמ ךָאנ

 -יוא ןעסייה רחעז ןייק טינ ןיא טקאב ןוא ןהעגפיוא רעדיוו טזָאל |
 ןעמהענ ןעמ געמ רעטוּפ ןוא ךלימ טָאטשנא .(ץיח דארג 520) ןעוו

 י | ,לעמיוב ןוא רעסאוו |

 .(יַאר) טיורב ענערָאק
 ץעמייווצ יד רעדָא ,עטשרע יד יו דָארג ןעמ טכאמ טיורב םָאְד טָא

 ָאק ןעמ טמהענ להעמ טעיוו לואה טַאטשנא רָאנ ,הלח טעיוו-לואה
 | .לעמיק טימ (רעיולפ יאר) להעמ ענער

 .טיורב עזורוקוק ךלימ-רעיוו
 ,ץלאז ךעלעפעל-עעט 6 .להעמ עלעג רעזעלג 2
 .רעייא 2 ,ךלימ רעיוז רעזעלנ 2
 .עדָאס קאב לפעל-עעט 1 ,רעטוּפ לעפעלססע 2
 .רעסאוו עטלַאק לעפעלססע 1 .רעקוצ רעניורב לעפעליסע 2

 םעד ,רעטוּפ עטזָאלוצ יד ,ךלימ .רעיוז יד ,לחעמ סָאד םיוא טשימ
 סע טלעטש ןאד ןוא טוג גידנעשימ ,ףיוא טכַאק ןוא ץלַאז סָאד ,רעקוצ
 םעד ןופ לעּפעט ןעטשרעטנוא ןיא רעסַאװ םייח ןיא ןעכָאק ןיירא
 ,סױא טלהיק .םונימ ןהעצ ַא ךָאנ ןעכָאק זומ סע .רעליוב לעבָאד
 זיא עכלעוו ,עדָאס יד ןוא רעייא ענעגַאלשוצ-טוג יד ןיירַא טשימ
 טּפַאלק .רעסַאװ לעפעל ןעטלַאק םעד ןיא ןערָאװעג טזָאלוצ רעחירפ
 א טקאב ןוא עלעקעב ךַאלּפ טרימשַאב א ןיא םיוא טנעל ,ךרוד טוג
 .טונימ גיסיירד
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 ךובדנַאה ס'יורפ רעד סס2

 -- .טיורב רעבנניא להעמ עלענ

 רָאנ ,קהעק ןרָאק סעסעלָאמ יד יו ,דָארג ןעמ טכַאמ סָאד טָא
 םענעלַאמוצ ךעלעפעלעעט 122 להעמ טעיוו לואה םוצ גידנעבעגוצ
 -ָאמוצ עלעפעלדעעט בלַאה ַא ןוא גנירמיצ לעיפ יוזא דָארג ,רעבגניא

 .(סקהעק טהעז) .ךעלעגענ ענעל

 .טיורב עזורוקוק
 ,ץלאז ךעלעפעל-עעט עכאלפ 5 .להעמ עלעג זָאלנ 4
 .ּפָאריס ןרָאק לעפעליסע 5 להעמ טעיוו-לָאה רעזעלנ 8
 .רעסאוו רעזעלג 4 - .ןעווייה לעקהעק 1

 זיב ,רעסאוו טרָאװק א ןיא להעמ עלעג יד בָא טכָאק רעהירפ
 ,םיוא טלהיק ןוא ּפָאריס םעד ןוא ץלַאז סָאד ןיירַא טשימ .גיטראפ

 -עוו טראדראפ טינ ןעביוא לָאז סע םוא ,לָאמ רַאּפ א גידנעשימרעביא |
 ןעמיראוו ךילבייל זָאלג לעטרעפ א ןיא ןעווייה יד טרהיפוצ .ןער
 טיג .עשאק רעטלהיקעגסיוא רעלעג רעד ןיא ןיירַא טשימ ןוא דעסַאוװ
 ןיא ןהעגפיוא טזָאל ןוא ךרוד טוג טענק ,להעמ טעיוולואה סָאד וצ
 רעדיוו טזָאל ןוא ,רעביא רעדיו טםענק .העש עכילטע םירָאו רעד
 עטירמשַאב ןיא םיוא ייז טגעל ,הלח יד סיוא טכאמ ןאד .ןהענפיוא
 יוזא לָאמ ייוצ טרעװ סע זיב ,ןהענפיוא טזָאל .ךעלעקעב הלח
 .(םייהנראפ דארג 990) ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא ,ךיוה

 .טיורב לעפעל
 .רעטוּפ לעפעל-סע 2 ,ךלימ עטהירבעגבָא רעזעלג 2
 ,ץלאז ,רעייא 2 ,להעמ עלעג רעזעלג 2

 ניטכיזראפ סע טפראוו ןוא ץלַאז ן'טימ להעמ סָאד רעביא טשימ
 יד וצ טיִנ ,טונימ 10 ַא טכָאק .רעליוב לבָאד ןיא ךלימ רעד ןיא ןיירַא
 ,ךעלכלעג ייווצ ענעגָאלשוצ יד ןיירא טשימ ,סיוא טלהיק ןוא רעטוּפ

 -ַאב טונ א ןיא ויירַא טסיג .ךעלסייוו ענעגָאלשוצ טוג יד ןַאד ןוא |
 ןעגעג ןעוויוא ןעסייח רהעז ןייק ןיא טינ טקַאב ןוא עלעקעב ןעטרימש

 - .עלעקעב ם'נופ סיורא טייחרעסייה לעפעל טימ טסע .טונימ גיצרעפ א

 סקעבענ עוװַאק
 .רעטוּפ זָאלג | ,ךלימ רעזעלנ 2
 .ןעווייה לעקהעק 1 .רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 5

 .רעסאוו עכילבייל זָאלג 4 ,ץלאז
 עטלהיקעגסיוא רעבָא ,עטהירבעגבָא רעזעלג ייווצ ףיונוצ טשימ

 ַא ןוא ,רעקוצ םעניורב לעפעל-סע ףניפ ,ץלַאז עלעפעל-עעט ַא ,ךלימ
 בלַאה 8 ןיא טריפוצ ,ןעווייה לעקהעק ַא וצ טיג .רעטוּפ זָאלג לעטירד
 זא ,להעמ טעיוולואה גונעג ןיירַא טשימ .רעסַאװ עכילבייל זָאלג
 ץענישטשַאר יד טלעטש  .נייט עזיול רהעז ןייק טינ ןערעוו לָאז סע
 -יא טענק םורא העש רָאּפ א ןיא .ןהעגוצפיוא ץַאלּפ םיראוו א ןיא
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 ,ףראד ןעמ לעיפ יו ,להעמ םעיוו-לואה לעיפ יוזא גידנעבעגוצ ,רעב
 -קָאל ן'פיוא ןעטענק טוג ךיז ןָאק סאוו גייט טכייל א ןייז לָאז סע זא
 יילרע'רעיפ עדנעגלָאפ יד גייט יד טָא ןופ טכַאמ טציא .טערב ןעש

 | : ןעטקעבעג
 .ןעלנניר גנירמיצ (

 .רעקוצ רעניורב - .רעטוּפ עטזָאלוצ
 ,ךלימ ,גנירמיצ ,ייא ןא ןופ לעכלעג 1

 םענעבירשַאב סאוו רָאנ םעד טָא ןופ לעטעלב ַא סיוא טעשטאק
 טימ ןָא טונג טרימש .קיד שטניא לעטרעפ א ןייז לָאז סע זא ,גייט
 -מיצ טימ טשימעגסיוא רעקוצ םעניורב טימ טישַאב ,רעטוּפ עטזָאלוצ !

 מדיינש ןוא לעדָארטש 8 ףיוא יו ,גייט סָאד ןייא טלעקיוו .גניר
 ,לָאמ עטייווצ סָאד ןעגנאגעגפיוא ןיוש זיא סָאד ןעוו ןוא ,רעקיטש ןָא
 -ראפ ןעצנַאג ןיא ןיוש ןענייז ייז רעדייא .ץיה דארג 400 ןיא טקַאב
 ןא ןופ לעכלעג 8 טימ ןערימשרעביא ,ןעמענסורַא ייז ןעמ געמ גיט
 .ןעניורבוצוצ ןעלעטשניירא קירוצ ןוא ,ךלימ טימ טשימעגסיוא ייא

 רעד טימ ןעגעלסיוא ךיוא ןעמ ןָאק רעקיטש ענעטינשעגבָא יד טָא
 יז ןוא ןעכַאמ גיכילייק ןוא ןעשטעלּפסױא ,ףיורא טייז רענעטינשעג
 ,סיוא רענהעש ןופרעד ןעהעז

 .ךעלעקעטש-סינ (2

 ,םינ ענעסיומשוצ .רעטוּפ עטזָאלוצ

 ,גיימ םענעבירשַאב סָאװ רָאנ םעד ןופ לעטעלב ַא סיוא טעשטַאק
 -ניא יירד א ןעסַאּפ ףיוא טדיינשוצ ןוא רעטוּפ רעטזָאלוצ טימ ןא טרימש
 טפלעה ןייא .ןעייווצ ףיוא רעביא טדיינש סַאּפ ןעדעי .טיירב סעשט
 טפלעה רעטייווצ רעד טימ וצ טקעד ,סינ ענעסיוטשוצ ןיד טימ טישַאכ
 יד שטניא ןא ךעלעקעטש ףיוא טדיינשוצ ,ףיונוצ טוג טקירד ;סַאּפ
 -פיוא לָאמַאכַאנ טזָאל ,עלעקעב טרימשַאב א ןיא סיוא טגעל ..טיירב
 -ַאב ךיז ףראד .ןעוויוא ןעפייה רהעז ןייק ןיא טינ ,טקַאב ןוא ןהעג
 רעדָא רעטוּפ טימ ןערימשוצרעביא טוג ךיוא .טונימ ןהעצפופ א ןעק
 | .ןעמהענסיורַא ן'ראפ ייא

 .רעגניפ זעק (3
 ,רעטוּפ ,זעק רענעבירעגנָא

 ,גייט םענעבירשאב סאוו רָאנ םעד ןופ לעטעלב א סיוא טעשטַאק
 -ראה םענעבירעגנָא טימ רעביא טיש ,רעטוּפ ענעזַאלוצ טימ טרימשַאב
 א םיוא רעדיוו טםעשטַאק ןוא ןעייווצ ןיא ףיונוצ סע טנעל .זעק ןעט |

 סָאד ןיב ,לָאמ רָאּפ א ךָאנ יזא טוט .זעק טימ טישַאב .לעטעלב
 לעטעלב א טעשטאקוצ טציא זעק טימ ןעמונעגכרוד םוג זיא גייט
 טדיינשוצ ןעסַאּפ יד ןוא ,ןעסַאּפ ףיוא טדיינשוצ ,קיד שטניא לעטרעפ א
 רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ; טיירב יד רעגניפ א ךעלקיטש עלָאמש ףיוא
 ,(טייחנראפ דארג 820) ןעוויוא ןעסייה
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 .לעמעז זיוה-רעקראפ (4

 .רעטוּפ רעדָא ייא

 ,ךעלקיטש עכיילג ןָא טדיינש ,גייט עגיבלעז סָאד סיוא םוג טענק
 מימ ייז טרימשַאב .קיד שטניא לעטרעפ א ךעלטעלב עגיכילייק טכַאמ |

 -ץמ ןופ טייז רעּפמעט רעד טימ רעטנעצ ןיא ןייא ייז טבראק ,רעטוּפ
 ןהעגפיוא טזָאל ,ףיונוצ ייז טעוועדלַאפ ;לערעלעט א טימ רעדָא ,רעפ
 רעדָא ,ייא טימ רעביא טרימש ןעמענסיורא ן'ראפ רעהירפ .טקַאב ןוא
 ,רעטוּפ

 .קהעק עװַאק
 .ןעווייח לעקהעק 84 ,ךלימ זָאלג 1
 ,רעסאוו עמיראוו זָאלנ 4 .רעטוּפ זָאלנג 24
 .סעקנעשזָאר זָאלג 4 .רעקוצ עניורב זָאלג 4
 .להעמ טעיוולואה .גננירמיצ ,רעטוּפ ,ץלאז ,רעייא 2

 זָאלג לעטירד 8 ןיירא רהיא ןיא טגעל ןוא ךלימ זָאלג ַא בָא טהירב
 מלהיק ןוא ץלאז עקנעסיבַא ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג לעטרעפ ַא ,רעטופ
 -וצ רעהירפ ןעווייה לעקהעק כלַאה ַא ןיירא טוט טציא ..סיוא לעפיבַא
 -לַאה א ,ייא ןענָאלשוצ א ,רעסאוו עמיראוו זָאלג לעטרעפ ַא ןיא טרהיפ
 יזא ןיירַא טיש ןוא ,סעקנעשזָאר עטקַאהוצ קרַאטש טינ זָאלג עב
 .ענישטשַאר עטוג א ןערעוװ לָאז סָאד זיב ,להעמ טעיוו-לואה לעיפ
 .ןעגרָאמ זיב ,םיראוו רעד ןיא ןהעגפיוא טזָאל ןוא וצ טקעד

 סאד טגעל ,לעפעל ןעסיורג ַא טימ ךרוד טוג סע טּפאלק טציא
 טעלג ןוא עקנעסיבַא רָאג סע טענק ,טערב רעטלהעמַאב א ףיוא םיוא
 ןיירא סע טגעל .קיד שטניא ןא ןעגעג טַאלב ַא טכַאמ ןוא סיוא סע
 טימ טישַאב ,רעטוּפ עמזָאלוצ טימ טרימשַאב ,עלעקעב ךַאלּפ ַא ןיא
 .גנירמיצ םימ טשימענסיוא רעקוצ

 טיש ,ןעקאב ןעלעטשניירא ןראפ ןוא ,ןהעגפיוא רעדיוו טזָאל
 ,לחעמ טעיוו לואה לעסיבַא טימ ןעביוא ןופ רעביא ךָאנ

 (דעלעניק) סניּפָאמ
 .(עזורוקוק) להעמ רעלענ ןופ סניֿפָאמ

 .ייא 1 ,ךלימ זָאלג 1 - .,להעמ עלעג זָאלג 1
 .רעדיוּפ גניקעב לעפעל-עעט 8 .לחעמ טעיוו לואה זָאלג 1

 .רעטוּפ רעדא ,לעמיוב לעפעל-סע 2 .רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 3

 יירד ,להעמ טץעיוו-לואה זָאלג א ,להעמ עזורוקוק זָאלג ַא טמהענ

 -על-עעט יירד ,ץלַאז עלעפעל-עעט ךַאלּפ א ,רעקוצ םעניורב לעפעל-סע

 זָאלג א ,רעטוּפ רעדָא ,לעמיוב לעפעל-סע ייווצ ,רעדױּפ גניקעב ךעלעפ
 םיוא רעטוּפ רעדָא לעמיוב םעד טשימ טציא .ייא שירפ ַא ןוא ךלימ
 טשימ .ךלימ יד ןוא ייא ענעגָאלשוצ טוג סָאד וצ טיג ;רעקוצ ן'טימ
 ,עסַאנ יד ןיא ןײרַא ייז טפראוו ןוא ,ןעכאז ענעקורט יד סיוא טוג ץנאג
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 -ַאב ןיא ןיירא טסיג .לעפעל םענרעצלָאה א טימ גידנעגָאלשכרוד טוג
 -יוא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא טקאב ןוא ךעלעסיש ןיּפָאמ עטרימש
 | .(םייהנראפ ץיה דארג 500) ןעוו

 .סניפָאמ להעמ עזורוקוק

 - .רעקוצ רעניורב לעּפעלפע 1 להעמ עלענ זָאלג
 .ךלימ זָאלג 4 / .להעמ טעיוו לואה זָאלג 1
 - .ייא 1 .רעדיוּפ גניקעב ךעלעפעל-עעט 2
 .רעמוּפ לעפעל-סע 1 .ץלאז

 טימ ייא סָאד םיוא טשימ ןאד ,ןעכאז ענעקורט יד םיוא טשימ
 ןיא טקַאב .טוג גידנעשימ ,ןיירַא סייווכעלסיב סע טסיג ןוא ךלימ רעד
 | .ךעלעסיש ןיּפָאמ עטרימשאב

 .להעמ עלענ ןופ סניפָאמ טכורפ
 רעטוּפ עטזָאלוצ לעפעל-סע 2 להעמ עלעג זָאלג 1
 ,ךלימ זָאלג 1 - להעמ טעיוולואה זָאלג 1
 .סעקנישזָאר זָאלג 1 גניקעב ךעלעפעלדעעט עכאלפ 3

 | .רעייא 2 .רעדיױּפ
 ,ץלאז .רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 6

 רעמעּפש ףיױא להעמ טעיוולואה לעפעל-סע ןַא בָארא טמהענ)
 -אמ ענעקורט עלא ןעמאזוצ טשימ ןוא ,סעקנישזָאר יד ןעלהעמאב וצ
 ,רעייא ענעגָאלשוצ-טוג יד ,ךלימ יד סייווכעלסיב וצ טיג ;ןעלַאירַאט
 עטרימשאב ןיא םיוא טנעל .םעקנישזָאר עטלהעמאב יד ןוא רעטוּפ יד
 ..ןעוויוא ןעסייה א ןיא טקַאב ןוא ךעלעסיש ןיּפָאמ

 .סניפָאמ להעמ עלעג עקכוּפ
 ,רעקוצ לעפעלססע 4  ,ךלימ טרָאװק 4
 .געמטָאנ ,ץלַאז ,רעייא 4 / לחעמ ץלעג זָאל 4

 - טונימ ןהעצפופ א ץלאז ןוא רעקוצ ,להעמ םעד טימ ךלימ יד טכַאק
 -מָאנ םעד וצ טשימ ןוא רעייא רעיפ יד טוג טגָאלשוצ .םיוא מלהיק ןוא
 -יש עמרימשאב טםונ ןיא סיוא טסיג .רעביא טוג ץלא טּפאלק ןוא געמ
 .טקַאב ןוא ךעלעסיש ענעדרע ןיא רעדָא ,עלעקעב ןיפָאמ ןופ ךעלעס
 ,סטכאמעגנייא רעדא ,טכורפ ןופ טָאּפמָאק טימ ןעסע וצ טוג זיא סָאד

 ןופ סניפָאמ עגיבלעז יד טָא -- .טטכַאמעננייא טימ סניּפָאמ
 -יש יד ןיא ןיירַא טסיג .ךיוא שרעדנַא ןעכַאמ ןעמ ןָאק להעמ עלעג
 ןעטכידעג לעסיבַא טימ רעביא סָאד טקעד  .גייט בלַאה ַא רָאנ ךעלעס
 רעד .טקַאב ןוא גיימ ן'טימ רעדיוו טליפרעד טציא ,סטכַאמעגנייא
 .עלעגיק ןיא גינעווניא םיוא טמוק םטכַאמעגנייא

 -עלב ףיוא ןעבעירשעב) גייט םעד ןופ -- .טניּפָאמ טעיוו לוָאה
 רעדָא ךלימ רהעמ לעסיבַא גידנעסיגוצ ,סניּפָאמ טכַאמ (860 לעט
 -דנַאמ ,סעקנישזָאר וצ םיג .רערעטיש ןעמוקסיוא לָאז סע זַא ,רעסַאװ
 ןיא םיוא טסיג .ןעשקָאל טַאנוָאקַאק רעדָא ,םינ ענעמינשוצ רעדָא ןעל
 .טקַאב ןוא עלעקעב ןיפָאמ ם'נופ ךעלעסיש עטרימשעגסיוא
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 1 .םניפָאמ נינַאה :

 להעמ טעיוו לוָאה רעזעלנ 4 גינָאה לעפעל-סע 4
 רעדױפ גניקעב .פעל-עט עכַאלפ 8 | ייא 1
 .ץלַאז ךלימ רעזעלג 2

 רעזעלג ייווצ ,ייא םעד טימ גינָאה לעפעל-סע ריפ יד סיוא טשימ
 מעיוו-לוָאה רעזעלג ריפ יד סיוא טשימ .ץלַאז עקשטיּפַאק 8 ןוא ךלימ
 םיוא טשימ ןוא רעדיוּפיגניקייב ךעלעפעל עכאלפ יירד יד טימ להעמ
 ם'נופ ךעלעסיש עטרימשאב ןיא סיוא טסינ .ןעכאז עסַאנ יד טימ
 .ןעוויוא ןעסייח ַא ןיא טקאב ןוא עלעקעב ןיפָאמ

 .םניפָאמ זייר

 זייר עטכַאקעג זָאלנ 1 ייא 1 |

 ךלימ זָאלג 1 רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 9
 רעטוּפ לעפעל-סע 8 להעמ טעיוו לוָאה רעזעלג 2
 רעדיוּפ-נניקייב לעפעל-ייט 2 | ץלַאז

 ,ךלימ זָאלג םעד טימ זייר עניורב עטכַאקעג זָאלג סָאד םיוא טשימ
 ,ייא ןעגָאלשוצ סָאד ,רעטוּפ עטזָאלוצ לעפעליסע יירד יד ןיירא םיג
 םוג טגָאלש .רעקוצ םעניורב לעפעל-סע יירד ןוא ץלאז עקניסיב ַא
 -עגסיוא רעהירפ ,להעמ טעיװ-לוָאה רעזעלג ייווצ ַא וצ טיג .רעביא
 ךרוד רעדיוו טגָאלש .רעדױּפ-גניקייב ךעלעפעל-ייט ייווצ טימ טשימ
 .ךעלעסיש-ןיפָאמ עטרימשַאב-טוג ןיא טקַאב ןוא

 -קערב ענעבילבעגרעביא יד סיוא טשימ -- .סניּפַאמ עשַאק -
 רעד טימ (ץייוו ענעטלָאּפשעג ,ץירג-רעכבָאה ,אניטיוו) עשַאק-טסעפ
 ,רעייא רָאּפ א ןײרַא טגָאלש ,ךעלקערב טעיוו-לוָאה סָאמ רעגיבלעז
 טינ לָאז ןוא טכידעג ןייז לָאז סָאד זַא ,ךלימ ליפ ױזַא רָאנ וצ טסיג
 לעסיבַא . טקַאב ןוא ךעלעקעב "ןיפָאמ עטרימשַאב ןיא סיוא טנעל ,ןעניר
 ,טונ ןענייז געמטָאנ ןוא רעקוצ רעניורב

 .(סעילָאטַאפ) סניּפָאמ ךעלבעב

 רעטוּפ זָאלנ לעטירד ַא ךעלבעב עטכַאקעג זָאלג 1

 להעמ טעיוו-לוָאה רעזעלג 2 | רעייא 2 |
 .רעדױּפ גניקייב לעּפעל-ייט 20 ךלימ זָאלג 1

 ייווצ וצ טינ ךעלבעב עטכָאקעג ,עטשטעווקוצ עטלאק זָאלנ ַא וצ

 עטזָאלוצ זָאלג לעטירד ַא ,ךלימ זָאלנ עבלאה א ,רעייא ענעגָאלשוצ-טוג |

 -יימ ייווצ טימ טשימעגסיוא ,להעמ טעיוװ לוָאה רעזעלג ייווצ ,רעטוּפ

 ךרוד טוג טגָאלש .םעט םוצ ץלַאז ןוא רעדױוּפ גניקייב ןעטוג ךעלעפעל

 עלעקעביּפָאמ םעד ןופ ךעלעסיש עטרימשאב יד ןיא ןיירא טסיג ןוא

 | .טונימ גיצנאווצ ןוא ףניפ ַא טקאב ןוא
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 (ךאקעל) םקחעק
 .ןעקנַאדעג עכילטע

 -ּפָא ךיז זומ ןעמ זַא ,קייק ליפ ױזַא ןעמ טסע ןעטייצ עגיטנייה
 -רעד גידנעדער טינ ןיוש .גנוניישרע רעד טָא ףיוא לעסיב ַא ןעלעטש
 םינ רָאג זיא טייקסיז ליפוצ ןוא ,םילכאמ עסיז ןענייז םקייק זַא ,ןופ
 ןעמלָאװ ןעטייקסיז יד ןעוו וליפא ,ףוג ן'רַאפ ךַאז עטשניוועג ןייק
 ןופ טינ ךילנהעוועג ךָאנ ןענייז ייז רעבָא ,עכילרהע יד רָאנ ןעוועג
 ,טרָאס ןעכילרהע םעד

 ןהעז רהיא םעוװ ,טליוו רהיא ךוב-ךָאק ןעכלעוו ןיא ןיירא טקוק
 -עוו סקייק עטעקצַאצעג ןעטרָאס רעטרעדנוה : ךיז טוט טרָאד סָאװ
 םעד ןופ ראגָאז ,לחעמ ןעסייוו םעד ןופ עלַא ןוא ןעבעגעג טרָאד ןער
 טימ טכיילבעג זיא להעמ סָאד זא ,טסייה סָאד סָאװ ,ןעטסייוו
 .סָאד טביולרעד גנוריגנער רעזנוא .טינ ךיז טמעש ,ָאי .ךיור-דלעבעווש
 סָאד ןעכיילב טינ ןעלָאז ייז זַא ,ןעלהימ יד וצ עקַאט טגידערּפ ןעמ
 יד לייוו .רעטַאק םעד יוו תושרד יד ןערעה ןעלהימ יד רעבָא ,להעמ
 -נָאק יד ןוא םקייק עסייוו יד רַאפ להעמ עסייוו-יינש רָאנ ןעכוז םינוק
 .קרַאמ ם'נופ גנַאלרַאּפ ץ'כָאנ ןעצנַאטוצכַאנ רענלימ יד טגניווצ עיצנערוק

 טינ זיא ,קייק ןעטאלג ךָאנ אקוד רָאנ קַאמשעג רעשלַאפ רעד
 -ַארג א וצ ןעמונ םעד ןייא טניואוועג טָא .טייהניואוועג ַא יו רהעמ
 .ןעקעמש טוג דלאב סָאד טעװ ןעמוג םעד ןוא קייק לעקיטש ןערעב
 ןענױאוועגּפָא ךיז לָאז רע זַא ,םלוע םעד ןייא סָאד ןעמ טדער יו רעבָא
 א רַאנ טינ ןענייז עכלעוו ,סנעסע עטאלג ,ץניד יד טָא ןופ זייווכאלסיב
 ןעטנייפרַאפ םעד בילוצ ,להעמ רעטנייפראפ רעד בילוצ טייקרעיוז
 ערעדנא רעביא ןעסע טכעלש ַא ךָאנ ןיא סָאד רָאנ ,רעקוצ ןעסייוו
 | ,ךיוא ןעכַאזרוא

 -בָארק רעניד זיא סָאד לייוו ,טַאלג ױזַא זיא גייט עסייוו סָאד טָא
 .ףיילק זיא לַאמכָארק זַא ,ןעלחעצרעד ןעמ ףרַאד ןעמעוו ןוא ..לַאמ
 ףױא ןעטלַאה ךיז לָאז ,,ב .צ ,רעילאּפש רעד זַא ,רהיא טליוו טָא
 יד .להעמ סייוו ןופ ,יילק טימ ּפָא םהיא רהיא טרימש ,טנַאװ רעד
 זַא ,קרַאטש יוזַא ןעמַאזוצ ךיז ןעטלַאה לַאמכָארק דעלכעלייק עקנעציּפ
 ןעחיצוצ סע ןוא גייט ןעסייוו ןופ לעמעלב ַא ןעשטאקסיוא ןעמ ןַאק עקַאמ ראפרעד טָא .ןערעדנַא ם'נופ רענייא ּפָא טינ ךיז ןעסייר ייז
 ןעמלַאה ךעלכעלייק יד לייוו ,טינ ךיז טסייר סָאד ןוא ,ךיור יו ,ןיד ױזַא
 .טּפעלקעגפיונוצ טוג ןענייז ייז ; עטייווצ סָאד סנייא

 ןעגָאמ ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןהעז רימ ןעלעוו טא רעבָא
 יד .ןיירא ןיהַא טמוק יילק רעסייוו "רענהעש ,, ,רעסיז רעד טָא ןעוו
 םָאװ ,ונ .יילק םעד טָא ןיא ןעמַאזוצ טוג ךיז ןעמלַאה ךעלכעלייק
 ןעקייווכרוד ןעמענ ךיז ןעליוו יז ןעוו ,ןָאט ןעמפאז-ןעגַאמ יד ןעלָאז
 יד זַא ןַאט ייז ןענָאק סָאװ ?ןעיידרַאפ וצ סע םוא ןעסע סָאד טָא
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 ךרוד טינ עקַאט ייז ןעהעג ?טקַאהרַאפ זיא ,ןענָאז וצ ױזַא ,"ריט,
 ,סקעבעג עסייוו ערעדנַא יד ןופ ןוא ,םקייק יד ןופ יילק רעסייוו רעד ןוא
 ייב סּפמערק ןוא גנוּפָאמשראפ ןוא ,טעיידרַאפ טכעלש עקאט ןערעוו
 .ךאז עכילנהעוועג ַא עקַאט זיא עגינייא

 םרָאד .שרעדנַא רָאג עטכישענ יד זיא להעמ טץעיװ-לוָאה רעד טימ |
 ייז םליימ ןוא ןעיילק לעציּפ א לַאמכָארק לעציּפ ןעדעי ןעשיווצ טגיל
 ןימ א יו ךָאנ זיא ,תולעמ ערעדנַא ערהיא ץוחא ,ןעיילק יד .ּפָא
 ןעבָאה רהיא טימ ןוא ,רעסַאװ טימ ןעּפאזנָא ךיז ןַאק עכלעוו ,םָאווש
 מכייל ךיז ןעּפוטש ייז .טינ טייקגירעווש ןייק ןעטפאז-ןעגָאמ יד ןיוש
 .גיטכיר ןָא טהעג גנואיידרַאפ יד ןוא ךרוד

 "סייק, ןופ ננולײטּפָא רעד ןיא ןעביגנ רימ סָאװ ,סקייק יד ןעשיווצ
 -ךָאק ערעדנַא ןופ טגרָאבעג ןעבָאה רימ עכלעוו ,עגינייא ןַארַאפ ןענייז
 רימ .ןעשינעפעשאב-לחעמ עסייוו עלַא ייז ןענייז טרָאד רעבָא ,רעכיב
 ,רעקוצ םעניורב ןוא להעמ טעיוילוָאה טימ טריבורּפסױא ייז ןעבָאה
 יז רָאנ טוג ױזַא דארג ייז ןענייז רָאנ טינ זַא ,ןעגָאז ןעזומ רימ ןוא
 ןוא טאלג ױזַא טינ רשפא ןענייז ייז .רעקאמשעג וויטיזָאּפ ןענייז
 ,טגָאזעג לָאמַא טָאה ילייוו .רד יו .לעמיה ןיא ךָאל ַא זיא ָאט ,ךייוו
 -ילעטניא ןייז טימ רָאנ ןעמונ םעד טימ רָאנ טינ ןעסע שנעמ 8 ףרַאד
 ייווצ יד בילוצ רעּפרעק ןעצנַאג םעד ןייז בירקמ טינ רָאט ןעמ .ץנעג
 .((םעט םעד ןעלהיפ רימ ואוו) ןעמונ סעשטניא

 םעד אקוד ןעכיורב סָאװ ,סקייק רָאּפ ַא ןַארַאפ ןענייז רעמָאט ןוא |
 רעד םוא ,להעמ עפסייוו ,עטסניד יד ןוא רעקוצ ןעסייוו ןעטרעװלוּפעג |

 -פנינרַאפ רעדעי זַא ,רימ ןעביולג ,טעמַאס ַא יו ,טאלג ןייז לָאז קייק
 טעוו ,סנעסע עשלַאפ ןופ ןערהַאפעג יד ןיוש סייוו סָאװ ,שנעמ רענימ
 ,סעװזַאי ןהָא ןוא סרעסלָא ןהָא ןענָאמ ןעטנוזעג ַא ןעבָאה ןהעז רעסעב
 ןערעקקעװַא טכייל ךיז טעוװ רע ןוא ,דמש יד ןעבעגכָאנ ךיז רעדייא
 | ,סעקצַאצ יד טָא ןופ

 םקייק עטכַאמעג עשימייה יד ןענעוװו ןיוש רימ ןענַאז סָאד טָא
 גונעג ןַארַאפ טינ רָאג ןענייז סע רעבָא .ןעלאירעטאמ עשלַאפ יד ןופ
 םקייק עטפיוקעג יד ןעסע ןעגעג רעזעל םעד ןענרַאװ וצ ףיוא רעמרעוו
 סָאד רָאנ טינ ,שלַאפ ןענייז טרָאד .ןעלאירעטאמ עשלַאּפ יד טָא ןופ
 -ַאב וצ םוא ,ןײרַא ןיהַא טהעג סָאװ ,ץלַא רָאנ ,רעקוצ רעד ןוא להעמ
 וצ טלעכיימש ןוא טחעטש סָאװ ,שינעפעשאב ענהעש סָאד טָא ןעפַאש
 ןיא ןוא ןעיירעקעב יד ןופ רעטסנעפ ןיא "טםייקנהעש , ןייז טימ ךייא
 .(יקסרָאטידנָאק) ןעטיילק-ירטסיײּפ יד

 ןיינ טימ םקייק ןעכַאמ סרעקעב יד זַא ,טלהעצרעד ןעק-קעמ .רֿפ

 ,סנעטשרע .עירָאטארָאבאל רעשימעכ רעד ןופ סרעדנואוו גיצכעז ןוא

 סָאװ ,לאירעטַאמ ַא ןיירא טוט ןעמ .טינ רעייא ןייק טרָאד ןעמ ףראד
 טרָאד זַא ןערעווש טעוװ רהיא ןוא (טייקלעג-ייא) וָאלעי-גגע טסייה
 ןיירא אי ןױש ןעמוק םע בא ןוא .רעייא ןעצוט ַא שטָאכ ןעגיל
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 רָאנ ןעצוט ץפיוא טינ ייז רעקעב רעד טפיוק ,םקייק יד ןיא רעייא
 טגנערב רעייא ענעכַארבוצ ,ענעגָאלשוצ סרעמע עצנאג .רעמע ן'פיוא
 ,"סרעדנואוו, יד ןופ םענייא וצ טיג ,רעביא ייז םעייז רע .םהיא ןעמ
 סָאװ טימ ,טינ וליפא טסייוו רהיא ןוא ,חיר םעד טגָאלשרַאפ סָאד ןוא
 .ןענָאמ ןעמירַא רעייא ןעוועג דבכמ טָאה רהיא

 עטסטלע יד 4 שירפ ןוא רשכ זיא ,רהיא טניימ ,רעטוּפ יד ןוא ,ונ
 ,רעביא יז טנָאלש ןעמ ,יז "טסעסארּפ , ןעמ ,רעביא ןעמ טכאמ רעטוּפ
 א ןליּפַא לָאז ןהָאה א ןוא ,חיר ןעטשניוועג טינ םעד סיורא טמענ ןעמ

 ! ןָאט הערק
 ָאט ,ןהעטש ךָאד ןעפרַאד םגניליפ יד ןוא סננימסָארפ יד ןוא ,ונ

 עשימעכ ןוא ,"ןהעש  גידנעטש ןוא טרַאה ןעביילב ךָאד ייז ןעזומ
 םיועג רהעק סע .ךיוא ןעצנוק יד טָא ּפָא טרָאד ןעוט ןעּפָאטש |

 ןעשינעפעשאב עסייוו יד ןָאק ןעמ ביוא ,ךיוא קייק רעכילרהע ןייז
 רעייא עטוג טימ קייק ןַארַאפ םתפח ןמ ןענייז ךָאד ,ךילרהע ןעפורנָא
 ייז ןעמוק םלוע ןעסיורג םעד ,רעכיז טייז רעבָא .רעטוּפ רע'תמא ןוא
 -םיוא עטסנרע יד ענארפ יד טָא עקַאט טנידרַאפ רַאפרעד ןוא .ןָא טינ

 .עילימַאפ א ןופ רעמומ ַא ןוא עטסָאבעלאב א ןופ טײקמַאזקרעמ |

 ױזַא ןעמענרַאפ ןערעהפיוא טפרַאדעג טלָאװ קייק ןופ ענַארפ יד
 ץנאג זיא םע .ןעיורפ יד ייב טייצ ליפ ױזַא ןוא ןעבעל ןיא ץאלּפ ליפ
 עכילטע טימ קַאמשעג-שַאנ םעד ןעלעטשנעדירפוצ ןָאק ןעמ ןעוו גונעג
 ןעביג עכלעזא טָא ןוא .ןעלאירעטַאמ עטנוזעג ןופ סקייק עכַאפנייא
 | .ָאד רימ

 .קהחעק ןעקַאב םייב םיללכ עכילטע

 לבייטעשזדעוו רעדָא רעטוּפ ףיוא טכַאמענ טרעוו קייק רעד ביוא
 גנַאל ױזַא .ה .ד ,"ןעמעירק, רעהירפ טייקטעפ יד ןעמ ףרַאד ,םטעפ

 טרעװ סע זיב ,לעפעל םענרעצליה א טימ ןעשטעווק ןוא ןעקירד
 טקירדעגניירא טימרעד טרעוו טפול ךס ַא לייוו ,טזָאלוצ יוו ןוא טָאלג
 םעד טָא ןיא טפלעה לָאמַא .רעטכייל קייק םעד טכאמ סָאד ןוא
 .טמיראוװרעד זיא לעסיש יד ןעוו ןעמעירק

 םעד ןעטישוצניירא ןעבױהנָא ןעמ ףרַאד ןעמעירק םעד טָא ךָאנ |
  ףךױא .גננערב סָאד .טייצ עצנאג יד גידנעשימ ,זייווכעלסיב רעקוצ
 .ךיוא טזָאלוצ לייורעד עקַאמ טרעװ רעקוצ רעד ןוא ,טפול ןיירא
 ךעלסייו יד ןעוו .רעייא ענעגָאלשוצ טונג יד ןעמוק רעקוצ ץ'כָאנ
 ,ללכ םעד ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ,ךעלכלעג יד ןופ טלײמעגּפָא ןענייז
 .ךעלסייוו יד ךָאנרעד ןוא ךעלכלעג יד ןעמוקניירא ןעפראד רעהירפ זא

 .גניקייב םעד ,להעמ סָאד -- ןעכַאז ענעקורט עלַא סיוא טשימ םציא
 -כעלסיב ןעבעגוצניירא ןָא טביוה ןוא .וו .זַא .א ןעצריוועג יד ,רעדױּפ
 רעדיוו ןוא ךלימ לעפיבַא רעדיוו ,להעמ סָאד ןַאד ןוא ךלימ יד זייוו
 ןעצנאג ןיא ןענייז ןעלאירעטאמ יד זיב גידנעשימ ץלַא ,להעמ לעסיב ַא
 | .ןעבעגעגניירא
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 ,טקארטסקע ןָאמעל רעדָא אלינאוו וצ קייק םוצ ןעמ טיג רעמָאט
 .ךעלכלעג יד טימ ןעשימוצסיוא רעהירפ טוג סָאד זיא

 ןַירא קייק ןיא ןעהעג רעמָאט זַא ,ןעסיוו וצ טונ ךיוא זיא סע
 מָא טוג זיא ,םינ רעדָא ,טכורפ ךעלקיטש ערעדנַא רעדָא ,סעקנישזַאר
 סָאד טזָאל .להעמ לעסיב ַא טימ ןעטישוצרעביא רעהירפ ןעכַאז יד
 לעסיב סָאד רעבָא .ןיירא קייק ןיא ףיט ןעלאפרעטנורַא טינ ייז להעמ
 ןעמ סָאװ ,להעמ עיצרָאּפ רעד ןופ ןעזָאלרעביא ךיז ןעמ זומ להעמ
 ,להעמ עיינ ןעבעגוצ טינ ןוא ,טּפעצער םעד טיול ,קייק םוצ טמענ
 .שרעדנַא רָאג םיוא קייק רעד ןיוש טמוק ןַאד לייוו

 ,םקייק יסנעפ וצ םוג ןענייז םיללכ עטנעכערעגסיוא עלַא יד טָא
 עכלעוו ,סקייק עכילטע עטשרע יד טָא רעבָא ,םנעכוק ןוא סקייק רעייל
 .שרעדנַא לעסיבא טכַאמעג ןערעוו ,ןעבעג ָאד ןעליוו רימ

 .קהעק םינימ עכילטע רַאפ נייט
 רעייא 2 ,ץלַאז ,ךלימ להעמ טעיװ לוָאה רעזעלג 4
 לעסיבַא ןוא גנירמיצ לעסיבַא  רעדױּפ גניקייב ךעלעפעל עכַאלּפ 2
 ,רעבגניא רענעלָאמעג רעקוצ רעניורב זָאלג 4
 געמטָאנ רעדָא רעטוּפ רעדָא ,לעמיוב זָאלג 4

 ייוצ ,ץלאז לעסיב ַא וצ םיִנ להעמ טעיװ-לוָאה רעזעלג ריפ וצ

 לעםיב א ןוא גנירמיצ לעסיב ַא ,רעדױּפ-גניקייב ךעלעפעל-יימ עכַאלּפ

 םעד וצ טיג ,רעביא טוג טשימ ,געמטָאנ רעדָא רעבגניא םענעלַאמעג

 טסיג .ןיירא להעמ ןיא טנעה יד טימ ןייא טבייר ןוא רעקוצ םעניורב

 םע טבייר ןוא רעטוּפ עטזָאלוצ רעדָא לעמיוב זָאלג בלאה ַא ןיירא

 ןעביילב טינ ןעלָאז סע זַא ,טנעה יד טימ ןיירא להעמ ןיא ןיירא ךיוא

 יד) זָאלג ןעגיבלעז םעד ןיא רעייא יד טגָאלשוצ טציא .סעקדור ןייק

 סָאד טשימראפ ןוא ךלימ טימ זָאלג סָאד טסיגרעד ןוא (סָאמ עגיבלעז

 .טנעה יד טימ סיוא טוג סע טענק ןוא גיימ

 : םקייק םינימ עכילטע עדנעגלַאפ יד טכַאמ טציא

 -עב טשרע ַאד טָא ןעבָאה רימ סָאװ ,גייט ם'נופ -- .לעדורמש

 טציא .טייקמעפ טימ סע טרימשַאב ,לעטעלב ַא םיוא טעשטַאק ,ןעבירש

 טשימ ,לעּפע עגינייוו ךעלקיטש עניילק ןיירַא לעסיש א ןיא טקַארב

 וצ םיִג .םיז גונעג ןייז ןעלָאז ייז זַא ,רעקוצ םעניורב טימ סיוא ייז

 .רעביא טוג טשימ ןוא ןעשקָאל טַאניָאקָאק ןוא גנירמיצ ,םעקנישזַאר

 ןעגעג ,לעּפע יד טָא ןופ הרוש עטיירב א גיימ ץפיוא םיוא טגעל

 -רעדנא ןעגעג םַאּפ ַא קעװַא טדיינש ןוא ,טיירב םעשטניא יירד א

 ןטימ רעביא טרעק טציא .לעּפע יד ןופ טייוו סעשטניא ןעבלַאה

 ןוא לעּפע יד עביא טקעד ןוא ןעטייז עדייב ןופ גייט סָאד רעפעמ

 "וצ .לעּפע יד וצ ןחעטשוצ לָאז .גייט סָאד זַא ,ןייא טוג סָאד טשטעווק

 ןעבלאהרעדנא ַא ,ךעלקיטש ףױא רעסעמ הףרַאש ַא טימ םִע טדיינש

 ךעלקיטש ייווצ ןָא טמהענ עלעקטעּפָאל ַא טימ .טיירב יד סעשטניא

 .עלעקעב םונימולא ןעטַאלג א ןיא קעווא ייז טצעז ןוא לָאמ ַא ףיוא
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 טײהרעמירַאװ סױרַא ייז טמהענ .טקַאב ןוא עלעקעב סָאד ןָא טליפ
 ןטימ קאסימולאּפ 8 ףױא סיוא ייז טגעל ןוא עלעקמעּפָאל ַא טימ
 | .בָארַא םינּפ

 ןעבָאה רימ סָאװ ,גייט עניבלעז סָאד טשימרַאפ--.סקהעקיֿפָארד
 לָאז סע זַא ,ךלימ רהעמ טימ רעבָא ,לעדורטש םייב ןעכיוא טנַאמרעד
 רעדָא ,םינ ,ןעלדנַאמ ,סעקנישזָאר ןיירַא טשימ ,רערעטיש ןעמוקסיוא
 -עקעב ץפיוא סיוא טנעל לעפעל ןעסאנ 8 טימ ןוא ןעשקַאל טַאניָאקַאק
 -נָא ןעביוא ןָאק ןעמ .טקַאב ןוא ,סעקדאל עכיוה יוװ ,ךעלקהעק על
 .ןעלדנַאמ ןעקעטש

 הלח ַא טכַאמ גייט ןערעטיש ןעגיבלעז םעד ןופ--קהעק-נניר
 הלח יד .טימ רעד ןיא ןעמיוק ַא טימ טמוק סָאװ ,עלעקעב 8 ןיא
 םָאד טרימש .רעטנעצ ןיא ךָאל א טימ רָאנ ,גידכעלייק סױרַא טמוק
 .(668 לעטעלב) גניסייא דאלַאקָאשט טימ טקעדַאב .ןָא טוג עלעקעב

 8 ןיא גייט ערעמיש עבלעז סָאד םיוא טסינ--קהעק-ןעקעב ַא
 ַא טימ וצ טקעד .םיוא טלהיק .טקַאב ןוא ןעקעב ןעטַאלג ןעטרימשַאב
 -וצ רעדָא ,ןעשקָאל טאנָאקָאק טימ טישַאב ןוא גניסייא דאלָאקָאשט
 ןעלדנַאמ טימ .טלהיקרַאפ טרעוו גניסייא יד רעדייא ,סינ ענעטינש
 ,רעקַאמשעג ךָאנ סָאד זיא גינעווניא

 ,םיורב שימוק ןעמ טכַאמ גייט ןעבלעז ם'נופ--.טיורב שימוק-
 -הלח ןעטרימשַאב ןעפיט א ןיא טקַאב .ןעלדנַאמ ךס ַא גידנעטישניײרַא
 סָאד זיא ,ןייר סױרַא טמוק יורטש עטקעטשעגניירַא ןא ןעוו .עלעקעב
 עניד ףיוא טדיינשוצ ,עלעקעב ןופ סױרַא טמהענ .גיטרַאפ "טיורב,
 .ןענעקורטוצסיוא ןעוויוא ןעמירַאװ ןיא ןיירַא םלעטש ןוא דעלקיטש

 -גנירמיצ ,ךעלצעלּפ ןעכַאמ ךיוא ןעמ ןעק גיימ ןעגיבלעז םעד ןופ
 ,סניפָאמ ,גייט-יאּפ ,ךעלקהעק

 .קהעק שודנַאּפס ירעבָארטס
 רעייא 2 אלינעוו עלעפעלדעעט 4
 רעקוצ רעניױרב זָאלג 2 להעמ טעיוו:לוָאה רעזעלנ 4
 ץלַאז ,רעסַאװ זָאל 4 ,.רעדיוּפ גניקעב .פעל-עעט 6

 ייוצ גידנענָאלשוצ ,סקהעק שזדנַאּפפ עגידכעלייק ייווצ טכַאמ
 -וצ זָאלג לעטרעפ-יירד םסייווכעלסיב גידנעבעגוצ ןוא טוג ץנַאנ רעייא
 רעסַאװ זָאלג לעטירד ַא ,טייצ עצנַאג יד גידנעּפַאלק ,רעקוצ םענעזָאל
 -רעדנא ןיירא טיִג טציא .אלינעוו עטונ עלעפעל-עעט לעטירד ַא ןוא
 ןעבלאהרעדנא טימ טשימעגסיוא להעמ טעיוו-לוָאה רעזעלנ ןעבלַאה
 ךיוא וצ סע טינ .ץלַאז עקנעסיבַא ןוא רעדױּפ גניקעב ךעלעפעל-עעט
 -עקעב ןיא ןָא טסינ .טייצ עצנאג יד גידנעשימ ,רעייא יד וצ םייווכעלסיב
 טגימרעפ ױזַא טָא ןוא .ןעוויוא ןעסייח רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא ךַאל
 .סירעבָארמפ יד וצ ןעמ

 .טירעבָארטס יד

 .רעקוצ רעניורב ,ךעלפייוו 2 סירעבָארטס טרָאװק 1
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 -קיטש ףיוא ייז טדיינשוצ ,סירעבָארטס טרָאװק א סיוא טגינייר
 ןעשיווצ סיוא ייז טגעל ןוא רעקוצ םעניורב טםימ ייז טרעקוצַאב ,ךעל
 גנערעמ ַא טכַאמ ,(ןערעדנַא ן'פיוא רענייא) סקהעק שזדנָאּפס ייווצ יד
 םעניורב טימ ייז גידנעסיזרַאפ ןוא ףייטש ייז גידנעגָאלשוצ ,ךעלסייוו ןופ
 .סירעבָארטס עצנַאג ןעביוא ןופ רָאנ ןָא טקעטש ןוא ;רעקוצ

 .(ןעסָאקידבַא סחעקטרַאש סעשטעיפ
 סעשטעיּפ ,רעייא 2 להעמ טעיװ-לוָאה רעזעלנ 4
 רעקוצ זָאלג 4 רעדיוּפ גניקעב ךעלעפעל עכַאלפ 2
 רעקוצ רעניורב לעסיבא לעמיוב רעדָא ,רעטוּפ לעפעל-סע 2
 .עקנאטעמס .ענעגָאלשוצ רעסַאו רעדָא ,ךלימ זָאלג 4

 ךעלעפעל עכַאלּפ ייווצ יד ,להעמ טעיװ-לוָאה סָאד םיוא טשימ
 רעטזָאלצ לעפעל-סע ייווצ יד טימ ץלאז עקנעסיבא ,רעדױּפ גניקעב
 ,רעסַאװ רעדָא ,ךלימ זָאלנ לעטרעפ-יירד ןוא לעמיוב רעדָא ,רעטוּפ
 ךעלגייט ייווצ סיוא טעשטַאק .רעקוצ ןוא רעייא ענענָאלשוצ ייווצ יד

 -וצ ייז טגעל ןוא ךעלגייט יד טרימשַאב ,קיד שטניא ןעבלַאה א ןעגעג |
 ייז טקַאב ןוא רערעדנַא רעד ףיוא ענייא ןעטייז עמעפ יד טימ ןעמַאז
 .עמרָאפ עגיבלעז יד עדייב ייז גידנעביג ,עלעקעב ןעמעפ 8 ןיא

 -קיטש עניילק ףיוא סעשטעיּפ עטלהעשעגבָא טדיינשוצ לייוורעד
 -םיוא יד ןעייווצ ףיוא גיטכיזרָאפ טמהענוצ .ייז טרעקוצַאב ןוא ךעל
 טקעד ,לעטעלב ןייא ףיוא סעשטעיּפ יד סיוא טגעל ,ךעלנייט ענעקאבעג

 טגעל .טכייל ייז גידנעקירדפיונוצ ,לעטעלב ןעטייווצ ץטימ רעביא
 ןוא לעטעלב ןעטשרעביוא ןץפיוא סעשטעיּפ עטרעקוצַאב ןעטפלעה סיוא
 סעשטעיּפ יד רעטנוא עקנַאטעמפ עסיז ענעגָאלשוצ ףיימש .טגנַאלרעד

 .רענהעש ןוא רעקַאמשעג לכאמ םעד טכַאמ = |
 -ץיּפ יד יו יוזא דָארג ןעמ טכַאמ קהעק טרָאש ירעבַארטפ

 | - .קהעק טרָאש סעשט

 .קהעק טכורפ

 להעמ טעיװ-לוָאה רעזעלג 9 רעייא 4 ,רעטוּפ זָאלג 1

 + רעדױוּפ גניקעב ךעלעפעל-עעט 9 רעקוצ עניורב רעזעלג 2

 - גנירמיצ עלעפעל-עעט 1 .רעסַאװ זָאלג 1

 ךעלעגענ ענעלַאמוצ .פעלדעעט; ןעגייפ טנופ 4

 .געמטָאנ עלעפעלדעעט 4 סעקנשעזָאר עניורב רעזעלג 9

 טיג .רעקוצ םעניורב רעזעלג ייווצ טימ רעטוּפ זָאלג ַא טמהירק
 -לָאה רעזעלג יירד סיוא טשימ טציא ..רעייא עטּפַאלקוצ טוג רעיפ וצ

 ,ץלַאז עקנעסיבַא ,רעדױוּפ גניקעב ךעלעפעל-עעט ייווצ טימ להעמ טעיוו

 ,רעלעגענ ענעלָאמוצ עלעפעל-עעט לעטרעפ ַא ,גנירמיצ עלעפעל-עעט ַא |

 -עקורט יד טָא ןיירַא טינ .(םונ-טַאקסומ) געמטָאנ עלעפעל-עעמ בלאה ַא

 -יבַא לָאמ םעדעי גידנעסיגוצ ,רעייא יד ןיא ,סייזוכעלסיב רַאנ ,ןעכַאז ענ

 ךָאנ טומ ,ןערָאװעג ןעסָאגעגנירַא זיא זָאלג ץנַאג א זיב ,רעפַאװ לעס

 ,סעקנעשזָאר עניורב רעזעלג ייווצ ןוא ןענייפ טנופ בלַאה ַא ןיירַא
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 רעזעלג יירד יד ןופ לעסיבַא טימ טשימעגרעביא ןוא טקַאחוצ עדייב -
 ןענעג ןעקאב זומ סָאד .ןעקעב ןעטרימשאב טוג ןיא טקַאב .להעמ
 יױרטש יד ןעוו ןוא ,ירטש ַא ןירַא טכעטש .בלַאה ַא ןוא העש ַא

 .גימרַאפ סָאד זיא ,ןייר סױרַא טמוק

 .(קהעק הנותח) קחעק טכורפ
 עדָאס קַאב לעפעלעעט 1 רעייא 12 ,רעטוּפ טנופ 1/
 סגעמטָאנ ענעבירוצ עצנַאג 2 להעמ טעיהוו לוָאה טנופ 4

 ןעצנַארַאמ עטרעקוצעג טנופ 44 רעקוצ םעניורב טנופ
 סטכעלָאש ןעלדנַאמ עטקַאהוצ טנופ 1
 צץנעמיל עטרעקוצעג טנפ 4 סעקנישזָאר עניורב טנופ 4
 ךעלרעּפמייװ עטנעקירטעג טנופ 3

 ןעגייפ טנופ 1 ,ןעלטיעט טנופ 1 |
 טפַאז ןעצנַארַאמ זָאלג 4
 גנירמיצ ענעלָאמעג לעּפעל םע 9
 ךעלעגענ ענעלָאמוצ לעפעלעעט 1

 םטכעלָאש
 םעסעלָאמ זָאלג 4
 לעּפע-יאּפ ןעטרעקוצעג טנופ 2
 לעשנייוו עטרעקוצעג טנופ 2
 סעקשירעפ עטרעקוצעג טנופ 2

 -וּפ יד טמהירק .ךעלקיטש עניילק ףיוא ןעטכורפ עלַא טדיינשוצ
 טנָאלש ןוא רעייא ענעגָאלשוצ יד טימ סיוא טשימ-ןוא רעקוצ ן'טימ רעט
 א זיולב טימ ןעטַאשעגרעביא טכורפ יד רעביא םוג טשימ .ךרוד טוג
 סיוא טשימ טציא .ןיירא רעקוצ ןיא ןיירַא טומ ןוא להעמ רעד ןופ בלַאה
 להעמ עגירביא סָאד םיוא טשימ .טפאז ןעצנַאראמ רעד טימ סעסעלָאמ יד
 : ןירַא גייט ןיא ןיירַא סע טיג ןוא עדָאס יד ןוא ןעצריוועג עלַא טימ
 ןעצנַאג ןיא זיב ,סעסץלַאמ עטשימוצ יד ןוֿפ לעסיבא ןַאד ,להעמ לעסיבא
 .ןומראפ

 םיוא סע טגעל ןוא רעטוּפ טימ ריּפַאּפ טסקעוװעג טרימשַאב טציא
 רעד ןיא סנעמיוק יד טימ סנעקעב יד) סנעקעב עגידכעלייק עסיורג ןיא
 מקַאב .ךיוה יד לעמרעפ-יירד זיב ןָא טליפ ןוא ,(וצרעד טוג ןענייז טימ
 .(טייחנערַאפ דָארג 220) ןעוויוא ןעסייה ןייק טינ ַא ןיא העש 4 ַא

 -רַאֿפ ַא ןיא סע טלַאה ןעמ ןעוו ןוא ריּפַאּפ-סקַאװ ןיא טקַאּפרַאפ
 .גנַאל ןעטַאנָאמ ןהעטש קהעק אזא ןָאק ,ילכ רעטקעד

 .(קהעק ןעכאפ) קחעק רעעל דַאלאקאשט
 ץלאז ,רעייא 2 ,רעטופ זָאלג

 רעקוצ םעניורב רעזעלג 2
 להעמ טעיוו לוָאה רעזעלג 9
 רעדיױוּפ גניקיעב לעפעל עעט 2

 גניטסָארּפ דאלָאקָאשט
 דאלָאקַאשט ןערעטיב ץנוא1

 .טפאז אלינעוו ,ךלימ זָאלג
 .ץפאק עצראווש זָאלנ 1

 ,רעקוצ םעניורב רעזעלג ייווצ טימ רעטוּפ זָאלג עבלַאה ַא טמהירק
 -יב (ץנוא ןַא) רעווקס ַא א טזָאלוצ .רעייא ענעגָאלשוצ ייווצ ןיירַא טיִנ
 וצ טיג ןוא עוװַאק רעצרַאוש רעסייה זָאלג ַא ןיא דַאלָאקָאשט ןערעט
 - .םיוא טלהיק ןוא ךלימ זָאלג עכלַאה ַא

 -ץעט ייווצ טימ להעמ מעיװ-לוָאה רעזעלג ייווצ םיוא טשימ טציא
 ,רעייא יד ןיא ןייֵרַא סע טוט ןוא ,ץלַאז ,רעדױּפ גניקעב ןעטוג רךעלעפעל
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 ,קרַאטש גידנעשימ ןוא עווַאק יד לָאמ סעדעי גידנעסיגוצ סייווכעלסיב
 -וג 8 וצ טיג טּפַאזאלינעוו לעסיבַא .טשימעגניירַא ןיוש זיא ץלַא זיב

 .עווַאק רעד טימ ןעשימסיוא רעחירפ ןעמ ףרַאד סָאד רעבָא ,ךורעג ןעט |
 -עב עגידכעלייק עטרימשַאב ייווצ ןיא קהעק-רעעל םעד טקַאב

 ,להעמ עקנעפיבא טימ ךעלעקעב עטעפ יד רעהירפ גידנעטישַאב ,ךעלעק
 -וצ לָאז עקנעסיבַא רָאנ זַא ,להעמ סָאד קירוצ גידנעלסיירטסיוא ןוא
 ,גניטסָארפ דאלָאקָאשט א ךָאנרעד טכַאמ .טייקטעפ רעד וצ ןהעטש
 ,(868 לעטעלב) ךיוא גניליפ ַא טליוו רהיא ביוא ןוא

 .קהעק רעעל ס'ַאטרעב
 להעמ טעיװ-לוָאה רעזעלנ 2 ךלימ זָאלג 8 ,רעייא 9
 רעדױוּפ גניקעב ךעלעפעל-עעט 2 רעטוּפ זָאלג 4
 .גניסייא שזדָאפ ַא רעקוצ רעניורב זָאלג 1

 םעניורב זָאלג ַא טימ ,רעטוּפ יד טמהירק .רעייא יד טגָאלשוצ
 ,להעמ טעיװ-לָאה רעזעלג ייווצ יד ןוא ךלימ זָאלג ַא וצ טינ ,רעקוצ
 -סיב גידנעבעגניירַא ,רעדױּפ גניקעב םעד טימ טשימעגסיוא רעהירֿפ
 ןיא זיב ,להעמ לעסיבַא ךָאנרעד ,ךלימ לעסיבַא רעהירפ ,סייווכעל
 -ייק ייוצ ןיא טקַאב ןוא טוג טנָאלשוצ .ןָאטעגנײרַא זיא ןעצנַאג
 -נעסיבַא טימ ןעטָאשַאב ןוא טרימשַאב טוג ,ךעלעקעב-קהעק עגידכעל
 ןוא ןעביוא גניטסָארּפ שזדָאּפ דאלָאקָאשט ַא טימ טקעדַאב .להעמ עק

 | .גניטסָארפ רעדנַא ןַא טימ רעדָא ,גינעווניא

 . רעמונ (ךעקעל) קהעק שודנַאּפס

 טפאז-ענעמיל עלעפעל-עט 44 רץעייא 2
 להעמ טעיװדלוָאה זָאלג 1 רעקוצ םעניורב זָאלנ 1
 .רעדױוּפ גניקעב .פעל-דעט 4 רעסַאװ רעדָא ךלימ עסייה זָאלג 4

 טוג ןַאד טגָאלש ןוא רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג יד טונ טּפַאלקוצ = |
 זָאלנ לעטירד ַא וצ טיג .רעקוצ םעניורב ןעטזַאלוצ זַאלג ַא טימ סיוא
 .טפַאז-ענעמיל עלעפעל-עעט לעטרעפ א ,(רעסַאװ רעדָא) ךלימ עסייה

 זָאלג א וצ טשימ ןוא ךעלסייוו עטּפַאלקוצ-ףייטש יד וצ םיג וצרעד

 טימ ןערָאװעג טשימענסיוא רעהירפ זיא עכלעוו ,לחהעמ טעיוו-לוָאה
 טינ ,גיטכיזרָאפ טשימ .רעדױּפ גניקעב ךעלעפעל-עעט ןעבלאהרעדנא
 -רימשַאכ ַא ןיא טקַאב .ךעלסייוו יד ןופ סערעכנעּפ יד גידנעכערבוצ

 | .ןעקעב ןעט
 .2 רעמונ קהעק שזדנַאּפס

 להעמ טעיוװ-לוָאה זַאלג 4 רעקוצ םעניורב זָאלג 1
 רעדױּפ גניקעב .פעל-עט עכאלפ 8 אלינעוו עלעפעל-עעט 1
 .רעייא 4 רעסַאװ זָאלג 4

 -םיב וצ טיג ןוא רעייא רעיפ ןופ ךעלכלענ יד טונ ץנַאנ טנָאלשוצ
 עצנַאג יד גידנעגָאלש ,רעקוצ םעניורב ןעטזָאלוצ זָאלנ סָאד םייווכעל
 זָאלג לעטרעפיירד ןיא אלינעוו עלעפעל-עעט ַא ןיירַא טשימ .טייצ
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 להעמ טעיוװ-לוָאה זָאלג ןעבלַאהרעדנא סיא טשימ טציא ; רעסַאװ
 סָאד טשימרַאפ ןוא רעדיופ גניקעב ךעלעפעל-עעט עכַאלפ יירד טימ
 להעמ םעד ןופ לעסיבַא ןיירַא טיג ןיירַא לעסיש א ןיא : ױזַא םָא גייט
 ,רעייא יד רעדיוו ךָאנרעד ןוא לחעמ רעדיוו ,רעייא יד ןופ ןַאד ןוא

 סָאד ןעמ ףרַאד טייצ עצנַאג יד רעבָא .ןָאטרַאפ זיא ןעצנַאגניא זיב
 ,ךעלסייוו עטּפַאלקוצ טונ יד וצ טינ טציא .לעפעל ןץטימ ןענָאלש טוג

 .ַא רעדָא ,ןעקעב ןעטרימשַאב טונ א ןיא טקַאב .גיטכיזרָאפ גידנעשימ
 -ַאּפ טסקעוועג רעדָא טזעלגעג עטרימשעגנָא טימ טיײרדּפשעגסױא ןעקעב
 .(ריּפַאּפ טנעמַאגרַאּפ) ריִּפ

 .(ךעקעל) קחעק שורנָאּפס רע'תמא
 להעמ טעיוו-לוָאה זָאלג 1 - רעייא 6
 ןופ סטכעלָאש רעד ןופ עלעג סָאד = + רעקוצ םעניורב זָאלג 1
 | .ענעמיל טפאז-ענעמיל לעפעל-סע 1

 םענעזָאלוצ םעד וצ טיג ,רעייא יד ןופ ךעלכלעג יד טוג טנָאלשוצ

 ,רעגָאלש-רעייא ןַא טימ טייצ עצנַאג יד גידנעגָאלש ,םייווכעלסיב רעקוצ
 -סע םעד וצ טינ ,(רעגָאלש-רעייא רעוואואד א) לעדער א טָאה סָאװ

 -עמיל רעבלַאה ַא ןופ עלעג ענעבירעגנָא סָאד ןוא טפאז-ענעמיל לעפעל
 ,ךעלסייוו סקעז יד ,ענעיפ רעפייטש ַא זיב ,טנָאלשוצ לייוורעד .ענ
 ןעמאזוצ ךעלכלעג יד ןוא לעפעל ן'טימ גיטכיזרָאפ ןיירַא ייז טדיינש
 ןיא ןעקעב ןעטרימשַאב א ןיא טקַאב .לחעמ טעיװ-לוָאה זָאלג ַא טימ
 .(םייחנרַאפ ץיח דארג 979) ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק טינ

 .קהעק םונ סארוש

 רעייא 6 םערדָאײסינ ענעשלעוו טנופ 14
 -הלח טעיוו-לוָאה לעפעלססע 2 רעקוצ םעניורב זָאלג 1
 | .ךעלקערב עװַאק עצרַאװש עקרַאטש זָאלג 4

 טשימ .ךעלקערב טעיװ-לָאה יד טימ ןעמַאזוצ סינ יד טלָאמוצ
 ןיירא טיג ;ךרוד טוג טּפַאלק ןוא ךעלכלעג יד טימ רעקוצ םעד סיוא
 -וצ ףיימש יד ןיירַא טשימ טציא .עוװַאק יד ןוא ךעלקערב יד ,סינ יד
 ןעסייה ךילמיצ ַא ןיא טונימ 48 א טקַאב ןוא ךעלסייוו סקעז ענעגַאלש
 ,סרעעל ייווצ טכַאמ .ןעוויוא

 ,(860 לעטעלב) גניליפ ןוא גניטסָארפ רעטוּפ ַא טימ טקעדַאב

 .2 רעמונ קהעק םסונ
 רעטוּפ זָאלג 4 להעמ טעיוו-לוָאה זָאל1ג 4
 רעקוצ םעניורב זָאלג 4 רַאמרַאט וװָא םירק .פעלדעט 4
 ךלימ זָאלג 24 רעדיױּפ גניקעב .פעל-דעט 2
 ךעלסייוו ענעגָאלשוצ 4 ,םינ ךעלקיטש זָאלג 4

 -כרוד טוג להעמ סָאד וצ טיג .רעקוצ ן'טימ רעטוּפ יד טמחירק = |
 סָאד טיג .רַאטרַאט וװָא םירק םעד ןוא רעדױּפ גניקעב ן'טימ טשימעג
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 לעסיבַא גידנעסיגוצ לָאמ סעדעי ,ןיירַא רעקוצ ןיא סייווכעלסיב ןיײרַא
 טפרַאו .טייצ עצנַאג יד גידנעשימ ןוא ךלימ זָאלנ לעטרעפ םעד ןופ
 ,ךעלקיטש עניילק ףיוא ןעטינשוצ ,סינ זָאלג עבלַאה יד ןיירַא טציא
 .ַא ןיא טקַאב .ךעלסייוו ענעגָאלשוצ ףיימש רעיפ יד וצ םינ ךילדנע
 קחעק םעד טָא .ןעוויוא ןעפייח רהעז ןייק טינ ןיא עלעקעב טרימשאב
 יד ןופ ןוא (869 לעטעלב) גניטסָארפ אקאמ טימ ןעקעדַאב וצ םוג זיא
 -ערד דַאלַאפ א רעדָא ,(680 לעטעלב) ךעלכיק לברימ טכאמ ךעלכלעג
 .טליוו רהיא סָאװ רעדָא ,(059 לעטעלב) נניס

 .קהעק ןעצנַארַאמ
 רעייא 2 רעטוּפ זָאלג 54
 8 ןופ עלעג ענעבירעגנָא סָאד | רעקוצ רעניורב זָאלג 4
 ץנַארַאמ להעמ טעיהוו לוָאה רעזעלנ 2
 טפַאז ןעצנַארַאמ זָאלג 4 רעדיוּפ גניקיעב לעפעל עעט 9
 ךלימ זָאלג 4 | ץלַאז

 זָאלג ןעבלַאהרעדנא טימ רעטוּפ זָאלג לעטרעפ יירד יד טמהירק
 ,רעקוצ םעד וצ וצ ייז טיג ןוא רעייא ייווצ טגָאלשוצ .רעקוצ םעניורב
 טשימ ןוא ץנַארַאמ ןעטערַאּפעגסױא טונ ַא ןופ עלענ סָאד בָארַא טכבייר
 ךיוא סָאד טיג ןוא טפַאזןעצנַארַאמ זָאלג רעבלַאה ַא טימ סיוא סָאד
 יירד יד טימ להעמ טעיוװ-לוָאה רעזעלנ ייווצ יד סיוא טשימ טציא .וצ
 . ןירַא םייווכעלסיב טיש ,רעדױוּפ גניקעב ןעטוג ךעלעפעל-עעט עכַאלפ

 ַא סיוא טסיג ןעמ זיב ,ךלימ לעסיבַא לָאמעלַא גידנעבענוצ ,להעמ סָאד

 ,םינ טימ טשימעגסיוא .ץלַאז ןייק טינ טסעגרַאפ .ךלימ זָאלג לעטירד
 א םעּפע טימ טקעדַאב ןוא ןעקעב ַא ןיא טקַאב .לכאמ ַא סָאד זיא
 | .(868 לעטעלב) גניטסַארפ

 .גניטסָארפ טָאנָאקַאק טימ קחעק
 להעמ טעיהוו לוָאה זָאלג 4 רעטוּפ זָאלנ 4

 + רעדױּפ גניקיעב לעפעל עעט 3 רעקוצ רעניורב זָאלג 4
 ךלימ זָאלנ 1 ךעלפייוו 4
 אלינעוו לעפעל-עעט 1 ןעשקָאל טאנוָאקָאק זָאלג 1

 .גניטסָארפ | ץלַאז

 םעניורב זָאלג ןעבלַאהרעדנא טימ רעטוּפ זָאלג עבלַאה ַא טמהירק

 טימ להעמ טעיוװ-לוָאה זָאלג בלַאה א ןוא ייווצ ןעמאזוצ טשימ .רעקוצ

 עקנעסיבַא ןירַא טלעקנערּפש ןוא רעדיוּפ גניקעב ךעלעפעל-עעט יירד

 ןײרַא רעקוצ ןעטזָאלוצ םעד ןיא םייווכעלסיב ןיירַא סָאד טיג ,ץלַאז

 עלעפעל-עעט ַא טימ טשימעגםיוא רעהירפ ,ךלימ זָאלנ ן'טימ ןמַאזוצ

 ענעיּפ יד וצ טיג ןוא רעביא טוג רעהירפ גייט סָאד טגָאלש .אלינעוו

 ייווצ ןיא טקַאב ןוא רעייא רעיפ יד ןופ ךעלסייוו ענעגָאלשוצ:-טוג יד ןופ

 זָאלג עצנַאג א ןיירַא טשימ טציא .ךעלעקעב עגידכעלייק עטרימשַאב

 .ןעביוא ןופ טקעדַאב ןוא גניטסָארפ ַא סעּפע ןיא טאנ-ַאקַאק ענעלָאמוצ



 50+ ךוב-ךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 | ,טקהעק רעבגניא

 .--וּפ לעפעל-סע 2 ףיוא רעסאו ענידוז זָאלנ 22 ַא ףורַא טסינ 64
 -עפעל-עעט בלאה א טימ טשימעגסיוא ,סעסעלאמ זָאלג ַא וצ טינ .רעט
 עקנעסיבא ,רעבגניא םענעלָאמעג עלעפעל-עעט בלַאה א ,עדָאס-קַאב על
 .גיימ רעמיש 8 ןערעוו לָאז סע זא ,לחעמ טעיװ-לוָאה גונעג ןוא ץלַאז
 טסע .ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא עלעקעב ךַאלפ ַא ןיא םע טקַאב
 | .רעטוּפ טימ

 ייוצ טימ להעמ טעיוו-לָאה רעזעלנ 5 ןעמַאװצ טוג טשימ (2
  ץלעפעל לופ ַא ןוא ץלַאז עקנעסיבַא ,רעדױּפ גניקעב ךעלעפעל-עט
 ןעטוג זָאלג לעטרעפ יירד רעביא טוג טנָאלש .(רעבגניא) רעשזדנישזד
 ןעכלעוו וצ ,סעסעלאמ זָאלג ַא ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג ַא טימ למיוב
 ןיא טזָאלוצ ,עדָאס-קַאב עלעפעל-עט א ןעבענעגוצ רעהירפ טָאה ןעמ
 ןוא רעייא ייווצ םוג רהעז טּפַאלקוצ .רעסַאװ רעמירַאװ עקנעפיבפ
 טסינ ,ןעמאזוצ ץלַא טשימ טציא .ןעכַאז עסַאנ יד טימ םיוא ייז טשימ
 רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא רעסַאװ עגיכָאק זָאלג א ןיירַא גייט ןיא
 | .ןעוויוא ןעסייה

 -עדנַא יד רעדָא ,ָאקסירק רעדָא ,רעטוּפ זָאלג 20 ַא טמהירק (3
 .רעקוצ םעניורב זָאלג ַא וצ טיג ןוא ןעטייקטעפ לעבייטעשזדעוו ער
 םיוא םוג טשימ טציא .ךעלכלעג ענעגָאלשוצ טונ ייווצ וצ טיג ןוא
 גניקעב ךעלעפעל-עעט עכַאלּפ יירד טימ להעמ טעיװ-לוָאה רעזעלג ייווצ
 םענעלָאמוצ ךעלעפעל-עעט עכַאלּפ ייווצ ןוא םעט םוצ ץלַאז ,רעדױּפ
 םעד ןיא ןעכאז ענעקורט יד טָא ןיירַא טוט .(רעשזדנישזד) רעבגניא
 ךָאנרעד ןוא להעמ לעסיבַא רעהירפ גידנעביג ,םייווכעלסיב רעקוצ
 ןיירַא טשימ טציא .טייצ עצנַאג יד טוג ץנַאג טשימ ,ךלימ לעסיבא
 ייווצ ןיא ןיירַא גייט סָאד טסיג ,ךעלסייוו ייווצ ענעגָאלשוצ ףייטש יד
 רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא ךעלעקעב עטרימשַאב טוג ,עגידכעלייק
 -םיוא ךָאנ ךָאנרעד ןעמ ןָאק ןעביוא .(ץיה דארג 990 8) ןעוויוא ןעסייה
 .(808 לעטעלב) גניטסָארּפ א טימ ןעטיירּפש

 .קהעק ןרָאק סעסעלָאמ
 רעמוּפ לעפעל סע 2 להעמ טעיהוו לוָאה זָאלג 1
 ךלימ רעיוז זָאלג 1 / לחעמ ץעלעג רעזעלג 2
 ךלימ עשירפ זָאלג 6 ייא 1 ,םעסעלאמ זָאלג 144|

 עדָאס קַאב לעפעל-עעט 8 רעקוצ רעניורב זָאלג 4
 להעמ טעיװ-לוָאה סָאד ץוחַא ,ןעלַאירעטַאמ עלַא ןעמַאזוצ טשימ

  םונימ גיצנאוצ ןוא ףניפ א טכַאק ןוא ,ייא סָאד ןוא עדָאס רעד טימ
 גידנעכָאקּפױא רעהירּפ ,רעלױב-לעבָאד ןופ לעּפעט ןעטשרעביוא ןיא
 טציא .סיוא טלהיק .טּפָא ץנַאג גידנעשימ ןוא םַאלּפ ן'פיוא עשַאק יד
 ןירַא סע טוט ןוא עדָאס רעד טימ להעמ טעיוװ-לוָאה סָאד םיוא טשימ
 ןאד ,לעסיבא ךָאנ טכַָאק ,ייא סָאד ןיירַא טנַאלש .עשאק רעד ןיא
 .טקַאב ןוא עלעקעב טרימשַאב טוג , ךַאלפ א ןיא םיוא טנעל
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 .קהעק דאלָאקָאשט לעּפָאטרַאק
 דַאלָאקָאשט רערעטיב ץנוא 1 רעטמוּפ זָאלג 4
 ךלימ עשירפ זָאלג 4 רעקוצ רעניורב זַאלג 1
 גנירמיצ לעפעלדעעט 4 רעייא 2
 געמטָאנ לעפעל-עעט 44 להעמ טעיהוו לוָאה זָאלג 1
 אלינאו לעפעל-עעט 1 רעדיױּפ גניקיעב לעפעל-עעט 4
 ,םינ ענעסיוטשוצ זָאלג 1 .לעּפָאטרַאק עטשטעווקוצ עסייה

 -יורב זָאלנ בלַאה ַא טימ רעטוּפ זָאלנ לעטירד ַא ןעמַאזוצ טמהירק
 ןענָאלשעגברוד טונ ,רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג יד וצ טינ .רעקוצ םענ
 זָאלג עגרַאק א ןײרַא טיג טציא .רעקוצ זָאלג רעבלַאה ַא ךָאנ טימ
 -לץעוװ ,דַאלָאקָאשט ןערעטיב ץנוא ןַא ,לעפַאטרַאק עטשטעווקוצ עסייה
 וצ טיִנ .רעסַאװ רעסייה רעביא ןערָאװעג טזָאלוצ רעהירפ זיא רעכ
 -עלָאמעג ךעלעפעל-עעט עכלַאה וצ ןוא ךלימ עשירפ זָאלג לעטרעפ ַא
 ,טקַארטסקע אלינעוו עלעפעל ַא וצ טסיג .געמטַאנ ןוא גנירמיצ םענ
 טוג רעהירפ זיא עכלעוו ,להעמ טעיװ:לוָאה זָאלג ַא ןיירַא טשימ ןוא
 .רעדױוּפ גניקעב ךעלעפעל-עעט ייווצ עגרַאק טימ ןעוועג טשימענכרוד
 ץנַאג טגָאלש .ךעלסייוו ייווצ ענעגָאלשוצ םוג יד ןירַא טיג טצעל םוצ
 -ברוד ,םינ ענעסיוטשוצ זָאלג עבלַאה א ןיירַא טענק ןוא ךרוד טוג
 ,עלעקעב-הלח ןעטרימשַאב ַא ןיא טקַאב .לחעמ לעסיבַא טימ ןעטַאשעג

 .ןעוויוא ןעסייה קרַאטש ןייק ןיא טינ |

 קהעק ראפ םנניליפ ןוא גניטסָארּפ
 -וּפַאב 4 ןיא טרשע ךיז טנימיונ רעמיצ ןהעש ַא יו דָארג

 ,סױא םע טהעז ,ױזַא ,דנעהיצנָא גיטכיר ןערעוו וצ טשרע םוא ,גנוצ
 יַאב זיא רע ןעוו ,דנעהיצנָא ןוא ןהעש ןַאד רָאנ טשרע קהעק א זיא
 .רעקוצ םעיינ ןופ קעדוצ ַא טימ טצופ

 ."גניםייא , רעדָא ,"גניטסָארּפ , שילגנע ןיא ןעמ טפור ןעקעדוצ יד
 טהעז רעכלעוו ,רעקוצ ןעסייוו םעד ןופ םתסה-ןמ ןעמוק ןעמענ יד טָא

 סקהעק עיצקעלָאק רעצנַאג רעזנוא ןיא יו ױזַא רעבָא ;  זייא יו ,סיוא

 ,ןיורב ןייז ןעזומ "זייא , רעזנוא טעוװ ,רעקוצ םעניורב רָאנ רימ ןעביג
 -ָאקָאק ןופ "הענש, ןעסייוו םעד טימ ןעקעדַאב םהיא טעװ ןעמ ןעדייסי

 | (* ןעשקָאל טאנ
 .גניטסָארפ שזדָאפ דאלַאקַאשט

 / רעטוּפ לעפעליסע 4 רעקוצ רעניורב זָאלג 4
 אלינעוו עלעפעל-עעט 4 וָאקָאק ענעקורט זָאלנ 4

 .ץילַאז ךלימ לעפעל-יסע 2

 לעטירד א ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג לעטרעפ ףניפ ןעמַאזוצ טשימ

 ,סּפמָאּפ לעקיסייב יװ ,ךעלרהער ןַארַאפ ןענייז סרָאמס טנעמטרַאּפעד יד ןיא (*

 גניטסָארפ) קהעק ַא טצוּפַאב ןעמ ןוא גנוטסָארפ יד ןייוֵא טגעל ןעמ עכלעוו ןיא

 .("!דנעק , טהעז ,רעטעמַָאמרעט-רעקוצ ןעגעוו .סבווט = |



 509 ךוב-ךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 וצ טיג .ץלַאז עקשטיּפַאק 8 רָאג ןוא (רעדױוּפ) וָאקַאק ענעקורט זָאלג
 רעטעמָאמרעט רעד זיכ ,נידנעשימ טינ ,טכַָאק ןוא ךלימ לעפעל-סע 2
 טלַאק ןיא ןעפרָאװעגניײרַא ןעּפָארט א ןעוו רעדָא ,דַארג 238 טכיירנרעד
 -סע ןעבלאהרעדנא וצ טיג טציא .לעכעלייק ךייו א טרעוו רעסַאװ
 ןעמ זיב ךרוד טּפָאלק ןוא רעייפ ןופ וצ סע טמהענ .רעטוּפ לעפעל

 טיירּפש ןוא סיוא לעסיבַא טלהיק .טכידעג ןיוש טרעוו סע זַא ,טלהיפ
 8 ןעסיגניירא ןעמ ןָאק ןעגָאלש םייב .קהעק ןפיוא םיוא ןַאד םע

 סָאד זיא גניליפ רַאפ .אלינעוו רעטסעב רעד ןופ עלעפעל בלַאה
 ,טונ ךיוא

 .גניטסָארפ אקָאמ |

 וָאקָאק לעפעל-סע 1 רעמוּפ זָאלנ 4
 .עפָאק עצרַאװש-קרַאטש רעקוצ רעניורב זָאלנ 4

 זַאלג ןעבלאהרעדנא ןוא רעטוּפ זָאלג לעמירד א ןעמאזוצ טמהירק
 -סע ןא וצ םיג .זייווכעלסיב רעקוצ םעד גידנעבעגוצ ,רעקוצ םעניורב |

 עקרַאמש רהעז ,עסייה ןעּפָארט ךָאנ ןעּפָארמ ןאד ןוא וָאקָאק לעפעל
 טינ לָאז סע זַא ,טייקמכידעג אזַא ןופ זיא סָאד זיב ,עװַאק עצרַאװש
 -יא םע טיירּפש ןוא רעביא םוג טגָאלש . .קחעק םעד ןופ ןענירבָארַא
 טנָאלש ןוא רעקוצ וצ ךָאנ טינ ,רעמיש סָאד זיא רעמָאט .קחעק ץ'רעב
 | | .רעטייוו

 .נניטסַארפ טָאנַאקָאק |
 רעטוּפ לעפעל-עעט 1 רעקוצ רעניורב רעזעלנ 2
 רעדָא ,אלינעוו לעפעל-עעט 1 ןעשקָאל טאנוָאקָאק
 ,טקארטסקע ןָאמעל לעפעלדעעט 4 ךלימ לעפעל-סע 2

 -סע ייווצ יד ןוא רעקוצ םעניורב רעזעלג ייווצ ןעמַאזוצ טכָאק
 -עעט סָאד וצ טויג .טייהנרַאפ דַארג 298 זיב טכָאק .ךלימ לעפעל
 עלעפעל-עעמ 8 ןיירא טםיִג .לעסיבַא רעטייוו טכָאק ןוא רעטוּפ עלעפעל
 ,סיוא טלהיק .טקארטסקע ןָאמעל עלעפעל-עעט בלַאה א רעדָא ,אלינעוו
 .ןעשקָאל טַאניָאקַאק טימ טכידעג רעביא טיש ןוא קהעק םעד טקעדַאכ

 .גניטסַארפ גינַאה
 .רעייא ןופ ךעלסייוו ייווצ || גינָאה זָאלג 1

 קעװַא טמהענ ןוא ץיח דַארג 298 זיב גינָאה זָאלג א ףיוא טכָאק
 ןופ ךעלסייוו יד טגָאלשוצ לייוורעד .ןעלהיקסיוא טזָאל ןוא רעייפ ןופ
 םָארטמש םעניד א טימ גינָאה םעד טסינ .ענעיּפ א זיב ,רעייא ייווצ
 ,טכידעג טרעוו סָאד זיב ,טייצ עצנַאג יד גידנעשימ ,ךעלסייוו יד רעביא
 | ,קחעק םעד טרימשַאב .סיוא טוג טלהיק

 .גניטסָארפ רעטוּפ סארוש
 רעקוצ רעניורב זָאלג 1 רעטוּפ לעפעל-סע 2
 .אלינעוו ייא ןֿפ ןופ לעכלעג 1

 .טזָאלוצ זיא רעקוצ רעד זיב רעקוצ ן'טימ רעטוּפ יד טמהירק



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד -י | 870ה

 ,סיוא םוג טשימ ןוא אלינעוו עקנעסיבא ןוא לעכלעג סָאד ןיירא טנַאלש
 ײלרעלַא גידנעכַאמ ,סױרַא טקירד ןוא בויט גניטסָארפ ןיא ןיײרַא טגעל
 א טמהענ ,ךיוא גניליפ ַא ןעמ ליוו רעמָאמ .קחעק ן'פיוא ןערעטסומ
 | .רעקוצ לעטרעפ א ןוא זָאלג ַא ןוא רעטוּפ טנופ לעטרעפ

 (ןעטרָאט) סיַאפ
 םעד רעביא טיײצלָאמ םוצ בָאגוצ רעמהענעגנַא ןַא ןענייז םיַאּפ

 יז ןופ עטסרהעמ יד עכלעוו ןופ ,טכורפ יד ןופ קַאמשעג ןעדנעשירפרע

 ,טדערעגנייא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ לעיפ רהעז רעבָא .טכַאמענ ןערעוו

 - ןעיורפ לעיפ לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד .ןעסע טנוזעג ןייק טינ זיא יַאּפ זַא

 ליומ םוצ עקַאמ ןעמ ןָאק לָאמַא .סָאנ וצ ןוא טעפ וצ ךעלגייט יד ןעכַאמ

 טימ טקייוועגכרוד זיא סע לייוו ,לעגייט עטשרעטנוא סָאד ןעמענ טינ
 | ,טײקסַאנ

 יד לייוו ,טנוזעג טינ עקַאט סע זיא ,טעפ וצ זיא גיימ ןעוו ןוא

 -ַאק ןעטּפַאזןעגָאמ יד ןוא ,ןעסע ץפיוא קעדוצ ַא סלַא טניד טייקטעפ

 ןײלַא ןעסע סָאד טכייל ןעגנירדכרוד טינ ןענָאק ,ןעמוקוצ טינ ןענ

 ,ןערעװַאשז ןופ ןעמיחראפ ןעזייא ליוו ןעמ ןעוו זַא ,טינ םייוו רעוו

 רעכלעוו ,טּפול רעד ןופ ןעשזדיסקַא רעד .סטעפ טימ סע ןעמ טקעדַאב

 עגיבלעז סָאד .ןעמוקוצ טינ םהיא וצ ןיוש ןעק ,ןעזייא "טסערפ,

 יד ןעזָאלרעד ןעסע ןיא סטעפ לעיפ וצ .ןעטפַאזןעגָאמ יד טםימ טפערט |
 .ןעסע סָאד "ןעסייבוצנייא, טינ ןעטפַאז

 -כארק יד ןעזָאלרעד וצ טינ םוא ,ןײרַא גייט ןיא ןעמ טנעל סמעפ |

 ןוא ןערעדנַא םוצ רענייא ןערעוו וצ טּפעלקענוצ ךעלכעלייק לָאמ

 םנייא בא טכייל ךיז ייז ןעלייט ,טּפעלקעגוצ טינ ןענייז ייז ןעוו

 םעד ץוחַא .עלכורק ,גיברימ סָאד ןעפור רימ ןוא ,ערעדנַא סָאד ןופ

 גייט סָאד טכַאמ סע .ךיוא םעט ןעסיוועג ַא וצ טייקמעפ יד עקַאמ טיג

 רעביא ךַאז עטשניוועג ַא טינ זיא טייקטעפ לעיפ וצ רעבָא .רעכייר

 | .ןעכַאזרוא עטנַאמרעדנעביױא יד

 ןעמ לָאז גייט טעפ וצ ןייק זַא ,ללכ םעד ּפָא טיה ןעמ ןעוו רעבָא |

 "ייט סָאד רעהירפ ןעקַאבוצוצ ךָאנ טקנעדעג ןעמ ןעוו ןוא ,ןעכַאמ טינ

 - עטשטעווקוצ .ב .צ יוװ ,ןעכַאז עסַאנ טימ ןָא סע טליפ ןעמ רעדייא ,לעג

 ןיוש ןעמ טרעכיזרַאפ ,רעסַאװ ךיז ןופ ןעזָאל סָאװ ,סעדָאגַאי ,ןעמיולפ

 | | .לעגייטרעטנוא סָאנ 8 ןעגעג יַאּפ םעד

 זַא ,ןעקנעדעג וצ טוג זיא יַאּפ ַא רַאפ לעגייט ַא ןעשטַאק םייב

 רָאט ,ןעשטַאק םוצ סַאנ ןוא רעטיש וצ גייט סָאד ןעמ טכַאמ רעמָאמ

 "נַא גייט סָאד ןיוש טרעוו ןַאד לייוו ,להעמ זיולב ןעבעגוצ טינ ןעמ

 רשפא ןוא טייקטעפ טימ ןעביירנייַא להעמ לעסיבַא ףרַאד ןעמ .שרעד

 .הייט עסַאנ סָאד םעד ןיא ןעטענק ןַאד טשרע ןוא ,ךיוא רעקוצ

 עסַאנ ןופ יַאּפ ַא רַאפ לעגייט-רעטנוא ןַא ןעקַאבּפָא ףרַאד ןעמ ןעוו

 -כעלייק סָאד םַאזטַאר רהעז זיא ,ב .צ ,יַאּפ ירעבלעקַאה יו ,ןעכַאז



 . 1 יי ךוב-ךָאק רעשיטקַארּפ רעד

 רעטשרעטנוא רעטרימשַאבכ רעד ףיוא ןעטיײרּפשוצסיוא לעגייט עגיד |
 -ץווניא ןעגעלנײרַא סע ןַאד ,ןעקַאבּפָא ױזַא סע ןוא רעלעט ם'נופ טייז
 םעד טימ ןעליפנָא סע ןוא (עלעקעב) רעלעטייאּפ ןעטרימשַאב ןיא גינ
 גיימ סָאד ױזַא טוג ךיױא זיא ךעלטרָאט עניילק רַאפ .סטכעליפעג
 -רעמנוא יד ףיױא ךעלעסיש יד גידנעקַאבּפָא רעהירפ ,ןעגיטרעפוצוצ
 ןעלעטשניײרַא ייז ךָאנרעד ןוא עלעקעב-ןיפָאמ םעד ןופ ןעטייז עטש
 טםימ ייז גידנעקעדוצ ,ייז ןעליפנָא ןוא עלעקעב-ןיפָאמ ןיא גינעווניא
 | .גייט ךעלקיסַאּפ

 ןעקעדַאב וצ רעסעב זיא ךיוא ערעדנַא וליפא ןוא סיַאּפ עסַאנ
 רעסעב טהעג ערַאּפ יד .לעגייט ץנַאג א טימ יוװ ,גייט ךעלקיסַאּפ טימ
 .ךיוא רענהעש עקַאט זיא סע ןוא סױרַא

 - ,846 לעטעלב טהעז ןעקַאב םייב ןעּפיצנירּפ .ערעדנא ןעגעוו

 .יַאּפ לעפע
 | | רעטופ לעפע עגינייוו
 םינ רעדָא ,ןעשקַאל טאנוָאקָאק גנירמיצ ,רעקוצ רעניורב
 ,לענייט טעפ ַא סעקנישזָאר

 -ץ9לב א סיוא טעשטַאק (8500 לעטעלב) גיימ טעיוו-לוָאה םעד ןוֿפ
 טדיינשוצ .רעלעטייַאּפ ןעטרימשַאב א ןיא סיוא סע טגעל ןוא לעט
 -וצ םעניורב טימ סיוא ייז טשימ ,ךעלקיטש עניד ףיוא לעּפע עגינייוו
 טליפ .סעקנעשזָאר עטקַאהוצ ןוא ענעשַאװעגסױא ןוא גנירמיצ ,רעק
 טַאניַאקָאק טימ טישַאב ,רעטוּפ ךעלציּפ ןָא טקעטש ,לעגייט סָאד ןָא
 ןופ סעקדארג טימ רעביא טקעד ןוא םינ ךעלקיטש רעדָא ,ןעשקָאל
  םקעז ןיא ןוא ןעוויוא ןעסייה א ןיא רעהירפ טקַאב גייט ךעלקיסַאּפ
 .ןעקאברעד טזָאל ןוא זַאג םעד ןייא לעסיבַא טהערד םורַא טונימ

 .יַאּפ סעקנישוַאר
 ענעמיל ַא ןופ עלעג סָאד סעקנישזַאר טנופ 1
 .,גנירמיצ ,רעקוצ רעניורב רעטוּפ ,לעּפע רעגינייוו 1
 .ןעשקָאל טאנוָאקָאק רעדָא ,םינ ץנַארַאמ ַא ןופ טפַאז יד

 ןהָא ,סעקנעשזָאר עניורב ,ענעשַאװעגסױא טוג טנופ ַא טקַאחוצ
 -יוא סָאד ןיירא טבייר ,לעּפע ןעגינייוו ַא ןיירא ןַאד טקַאה ; ךעלרעק
 םוצ רעקוצ םעניורב וצ טיג .ענעמיל רעצנַאג ַא ןופ עלעג עטשרעב
 ןיירא טשטעווק ןוא ; גנירמיצ ,ןעשקָאל טָאניַאקָאק רעדָא םינ ,םעט
 .(יֵאּפ לעּפע ןיא יוו) לעניימ סָאד ןַא טליפ ןוא ,ץנַארַאמ 8 ןופ טּפַאז יד
 םיױא טגעל ןוא םינ טימ רעביא טקעד ,רעטוּפ ךעלציּפ ןָא טקעטש
 עטשרע יד ןעוויוא ןעסייה ןיא טקַאב .סעקדַארג ןיא גייט ךעלקיסַאּפ
 .ןעוויוא ןערעלהיק ַא ןיא טקַאברעד ןוא טונימ סקעז

 .(סעראנאי עיולב) יַאּפ ידעבלעקַָאה
 גיימ טעפ - םירעבלעקַאה טרָאװק 1
 .להעמ לעסיבַא רעקוצ רעניורכ זָאלג 1
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 םיש .ּפָא טוג ייז םעייז ןוא סירעבלעקַאה טרָאװק ַא סיוא טשַאװ
 -ַאב לעסיבַא טימרעד ןייז לָאז ירעב רעדעי זַא ױזַא ,להעמ טימ רעביא
 א ןיא םיוא טגעל .רעקוצ םעניורב זָאלג א טימ רעביא טיש .טקעד

 ןוא לעגיימ א ךָאנ טימ וצ טקעד ,לעגייט ןעטעפ ן'פיוא רעלעט יַאּפ -
 .ןעפָא ןעזָאל רעדָא ,םעקדַארג ןעגעלרעביא געמ ןעמ .העש 8 טקַאב
 -םױרַא ןענַאק טינ לָאז טּפַאז יד זַא ,ךילכיוה גייט סָאד םורַא טשטעווק
 .ןעניר

 .יַאּפ ןעמיולפ
 ענעמיל 1 | + ןעמיולפ טנופ 1
 להעמ טעיהוו לוָאה לעפעל-סע 1 רעקוצ רעניורב זָאלג 4
 .ןעשקָאל טַאנוָאקַאק רעדָא ,םינ | גנירמיצ ,רעטוּפ

 סע זַא ,רעסַאװ נונעג ןיא ןעמיולפ עטנעקורטעג יד ּפָא טכָאק
 טשטעווקוצ ןוא ךעלרעק יד סױרַא טמהענ .ךיוי זָאלג ַא ןעביילב לָאז
 ,ענעמיל רעצנַאג א ןופ עלעג סָאד ןיירַא טבייר .טוג ןעמיולפ יד
 ןיירַא קירוצ טסיג ,ענעמיל רעד ןופ טפַאז עצנַאנ יד ןיירַא טשטעווק
 ַא להעמ טעיװ:לוָאה לעפעל-סע ןַא וצ טשימס ;ךיוי ענעגיזעגּפָא יד
 ץפיוא סיוא טנעל ןוא גנירמיצ עקנעסיבַא ,רעקוצ םעניורב זָאלגנ בלַאה

 ןופ ןָא ךָאנ טיש ,רעטוּפ ךעלקיטש ןָא טקעטש .רעלעט ןיא לעניימ

 -ייה ַא ןיא רעהירפ טקַאב ןוא ןעשקָאל טַאניָאקָאק רעדָא ,סינ ןעביוא
 -רעביא יַאּפ םעד נעמ ןעמ .ןערעלהיק 8 ןיא ךָאנרעד ןוא ןעוויוא ןעס

 .גיימ ךעלקיסַאּפ טימ ןעקעד
 יד טימ טוט .יַאּפ ַאזַא רַאפ טוג ךיוא ןענייז ןעלטייט עטקַארבוצ

 .ןעמיולפ יד טימ יו ,עניבלעז סָאד ןעלטיימ

 .(ךעלרעּפנייוו עטנעקורטעג) יאּפ טנערָאק
 רעקוצ רענױרב ךעלרעּפמייוו עטנעקירטעג טנופ 1
 טאנוָאקָאק רעדָא ,סינ רעטופ ; ענעמיל 1

 ןעשקָאל | ךעלקערב הלח זַאלג
 ייז טזָאל ןוא רעביא ייז טביילק ,ךעלרעּפמייוו יד סיוא טשַאוװ

 ןוא ענעמיל ַא ּפָא טלהעש .עלייוו ַא רעסַאװ עקנעסיבא ןיא ןעקייוו
 רעד טימ ךעלרעּפמייװ יד ןייא טקַאה .ךייוו טרעוװ יז זיב ,יז טכָאק
 ,ךעלקערב-הלח טעיוו-לוָאה זָאלג רעבלַאה א טימ ןעמַאזוצ ,ענעמיל
 עטקעוועגנייא יד ןופ רעסַאװ לעסיב םעד טימ טצענַאב ןענייז עכלעוו
 -לוָאה סָאד ןָא טליפ .םעט םוצ רעקוצ םעניורב וצ טיש .ךעלרעּפמייװ
 טקעדַאב ,רעטוּפ ךעלקיטש ןַא טקעטש ,רעלעט יַאּפ ןיא גיימ טעיוו

 ךעלקיסַאּפ טימ רעביא טקעד .ןעשקָאל טַאניָאקָאק רעדָא ,םינ טימ
 ,טקַאב ןוא גייט

 .יַאּפ לעשנייוו |

 רעסַאװ לעפעל-סע 3 רעטוּפ ךעלקיטש .לעשנייוו טנופ 1
 להעמ טעיוו-לוָאה לעפעל-סע 2 רעקוצ רעניורב זָאלנ 1
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 ןעבירשַאב יו גייט ןעניבלעז םעד טימ רעלעטייַאּפ ַא ןָא טליפ

 ןהָא) לעשנייוו עטיור ,ערעיוז ,עיור טימ טקעדַאב ןוא 800 לעטעלב ףיוא

 ַא טימ ןערָאװעג טשימעגסיוא רעהירפ ןענייז עכלעוו ,(ךעלרעק יד
 יירד ַא ןיירַא טסינ .להעמ לעפעל-סע ייווצ ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג
 טימ רעביא טקעד ןוא רעטוּפ ךעלקיטש ןָא טקעטש ,רעסַאװ לעפעל-סע

 רעצעלּפ עכילטע ןיא רעסעמ א טימ ךרוד טכעטש .לעגייט ןיד ַא
 .ןערעליק 8 ןיא טקאברעד ןוא ןעוויוא ןעסייח ַא ןיא רעהירפ טקַאב ןוא

 .| רעמונ .יַאּפ ןַאמעל גנערעמ
 לעמיוב רעדָא ,רעטוּפ לעפעל סע 1 להעמ טעיהוו לוָאה לעפעל-סע ּפ
 ענעמיל 1 רעקוצ רעניורב זָאלנ 1
 רעייא 9 רעסַאו עגיכַָאק זָאלג 1

 רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 4 |

 זָאלו א טימ להעֿמ טעיוװ-לוָאה לעפעל-סע ףניפ ןעמַאזוצ טשימ
 םימ סיוא םַאזגננַאל סע טשימ ןוא ץלַאז עקנעסיבַא ןוא רעקוצ םעניורב
 ,לעמיוב רעדָא ,רעטוּפ לעפעל-סע ןַא וצ טיג .רעסַאװ רעגיכָאק זָאלג ַא
 םָאד טכָאק ןוא ענעמיל רעצנַאג ַא ןופ עלעגנ ענעבירעגנָא סָאד ןוא
 טפַאז יד ןיירַא טיִג .טונימ ןהעצפופ ַא רעלױב-לבָאד ןיא םַאזגנַאל
 ,רעייא יירד ןופ ךעלכלעג ענעגָאלשוצ יד ןוא ענעמיל רעצנַאג רעד ןופ

 / א ףיױא סיוא טנעל ןוא סיוא טלהיק .לענש רהעז ייז גידנעשימניירַא
 זיב ,ךעלסייוו יד טגָאלשוצ טציא .טקַאב ןוא לענַײטייַאּפ ןעקַאבעג
 םעד טקעדאב ,רעקוצ םעניורב לעפעל-סע רעיפ וצ טשימ ,ענעיּפ ַא

 ןעניורבוצוצ ןעוויוא ןעסייה ןיא ןיירַא טלעטש ןוא יַאּפ םענעקַאבעגּפָא
 ןייק טינ ףיוא ןעגעלנײרַא ךיוא גניליפ יד טָא ןָאק ןעמ .גנערעמ םעד
 ,רעלעטייַאּפ ןיא לעגייט םענעקַאבעג

 .2 רעמונ יַאּפ ןַאמעל גנערעמ
 רעייא 3 .סענעמיל 9
 רעקוצ רעניורב זָאלג 1 ןייא ןופ עלעג עגעבירעגנָא סָאד

 רעטוּפ זָאלג 4 ענעמיל
  רעקוצ רעניורב עלעפעל-סע 1

 זָאלג א טימ רעייא ןופ ךעלכלעג ענענָאלשוצ יירד סיוא טשימ
 ןופ ךעלסייוו ענעגָאלשוצ ןייק טינ ייווצ רָאנ וצ טיג .רעקוצ םעניורב
 סָאד ויב ,רעטוּפ זָאלג לעטרעפ א טמהירק טציא .רעייא יירד יד
 -ימ ,רעקוצ ץטימ רעייא יד םַאזגנַאל וצ טיג ,עקנַאטעמס ַא יו טרעוו
 -ץגנָא סָאד ןוא סענעמיל ייווצ יד ןופ טּפַאז יד וצ טשימ .טוג גידנעש
 ,רעלױב-לעבַאד ַא ןיא סָאד טכָאק ןוא ענעמיל ןייא ןופ עלעג ענעביר
 םיוא סָאד טנעל ןוא סיוא טלהיק .טכידעג טרעוו סָאד זיב גידנעשימ
 לעסייוו עטירד סָאד טגָאלשוצ = .לענײטייַאּפ םענעקַאבעגּפָא ןַא ףיוא
 טלעטש ןוא גנערעמ ַא טכַאמ ןוא רעקוצ םעניורב לעּפעל-סע ןַא טימ
 .ןעניורבוצוצ ןעוויוא ןיא ןיירא
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 .(ענעווארושז) יאּפ גנערעמ ירעבנערק
 להעמ טעיהוו לוָאה לעפעל-סע 2 רעקוצ רעניורב זָאלג 4
 = רעיא 4  רעסַאװ זָאלג 4
 טפַאז ירעבנערק לעפעל-סע 2 סירעבנערק רעזעלג 4
 | רעטוּפ לעפעל-סע 2 אלינעוו עלעפעל-עעמ 1
 רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 4 | לעגייט טעפ ַא

 -צינ ךס א ךיז ןיא ןעבָאה ייז .טנוזענ רחעז ןענייז סירעבנערק
 -םוי עסיוועג ןיא םירעבנערק ןעסע וצ זיא עדָאמ יד .ןעלארענימ עכיל

 עצנַאג סָאד ןעסע טפרַאדעג ןעמ טלָאװ סעדָאנַאי יד טָא רעבָא ,םיבומ |
 ן'פיוא ןעלעטשוצקעווא ייז טרעוװסנעשניוו ןעוועג טלָאװ סע .רהָאי

 ןעמ ןָאק ןַאד ןוא ,םנעסע ערעדנַא קעװַא טלעטש ןעמ יו ,רעטניוו
 ןוא ןעקנַארטעג ,סעסוָאס ,ןעטרָאט ,םיַאּפ ענעדיישרַאּפ ןעכַאמ ייז ןופ
 .רעטייוו ױזַא

 - םעניורב זָאלג 154 ןופ ּפָאריס ַא ּפָא טכָאק .יַאּפ-גנערעמ ַא טכַאמ טָא
 טכָאק ,םירעבנערק רעזעלג רעיפ וצ טיג ,רעסאוו זָאלג 44 ןיא רעקוצ |
 ייווצ סיוא םוג טשימ טציא .ןעלהיקסיוא לעסיבַא טלעטש ,ךייוו זיב |

 ךעלכלעג יד ןוא ץלַאז עקנעסיבַא טימ להעמ טעיו-לוָאה לעפעל-סע
 עטלהיקענּפָא יד ןופ טּפַאז לעפעל-סע ייווצ וצ טיג ,רעייא רעיפ יד ןופ
 טכָאק ןוא םירעבנערק יד ןײרַא טומ .סיוא טשימ ןוא סירעבנערק
 ַא ןוא רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ ןירַא טגעל ;טונימ רָאּפ ַא ןעמַאזוצ
 ןוש ןעוו .ןעלהיקסיוא טלעטש ןוא .טפַאז אלינעוו עטונ עלעפעל
 -יַאּפ ןיא לעגייט טקַאבעגּפָא טעפ ,טוג ַא ףיוא םיוא סָאד טגעל ,טלַאק
 -םייוו רעיפ ענעגָאלשוצ טונ יד ןופ גנערעמ ַא טימ טקעדַאב ,רעלעט
 טלעטש .רעקוצ םעניורב לעפעל'סע רעיפ טימ טשימענסיוא ,ךעל
 -רַאֿפ גנערעמ םעד רַאפ ןעוויוא ןעסייה קרַאמש ןייק טינ ןיא ןײרַא
 .ןערעוו וצ טניורבעגוצ ןוא טעװעטרַאה

 .יַאּפ םינ ןוא ירעבנערק
 להעמ טעיהוו לוָאה לעפעל-סע 1 | סירעבנערק זָאלג 1

 רעקוצ רעניורב זָאלג 1 סעקנישזָאר עניורב זָאלג
 לעּפע עטקַאהוצ זָאלג 4 םינ ךעלקיטש זָאלג 4
 .לעגייט יַאּפ יור ַא / רעסַאװ זָאלג 4

 / זָאלג עבלַאה ַא ,םירעבנערק עיור זָאלג ַא לעכלימ א ןיא טלָאמוצ
 .סינ ךעלקיטש זָאלג עבלַאה 8א ןוא ,ךעלרעק ןהָא ,סעקנעשזַאר עניורב
 זָאלג 8 ,להעמ טעיוו-לוָאה לעפעל-סע ןא ,ץלאז עקנעטיבא רַאג וצ טיג
 ,רעביא טוג טשימ .לעּפע עטקַאהוצ זָאלג עבלַאה א ,רעקוצ םעניורב
 ןירַא טסיג ,רעלעטייַאּפ א ןיא לעגייט טעפ יור א ףיוא סיוא סָאד טגעל
 ןייא טכעמש ,לעגייט ַא ךָאנ טימ רעביא טקעד ,רעסַאװ זָאלג עבלַאה ַא
 .טקַאב ןוא רעצעלּפ רָאּפ ַא ןיא רעפעמ ַא טימ
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 .(לעפע לארשי ץרא) יַאּפ םניווק
 רעייא ןופ ךעלסייוופ םעסניווק
 .גייט רעקוצ רעניורב

 ,סעסניווק עכילטע ןופ ץרַאה סָאד סױרַא טדיינש ןוא ּפָא טלהעש
 םיוא טשימ ןוא גאלשכרוד ַא ךרוד טשטעווק ,ךייוו זיב ייז טכָאק ןוא
 ןיא לעגיימ ןייא ףיוא סָאד טקַאב ןוא ,םעמ םוצ רעקוצ םעניורב טימ
 טשימ ,רעייא ייווצ ןופ ךעלסייוו יד ףייטש טּפַאלקוצ .רעלעט יַאּפ ַא
 -נעלעטשניירַא ,יַאּפ םענעקַאבעגבָא םעד טקעדַאב ןוא רעקוצ טימ סיוא
 ןעטשרעביוא םעד ןעניורבוצוצ ףיוא ןעוויוא ןיא לָאמַאכָאנ סָאד גיד
 | ."גנערעמ

 .(קאבאק רעלעג) יאפ ןיקמָאּפ

 רעייא 2 קַאבַאק זָאלג 4
 גנירמיצ עלעפעל-עעט 1 ךלימ זָאלג 1

 רעבגניא עלעפעלעעט 60 ענעטעמס ץסיז זָאלג
 רעטוּפ לעפעל-סע 1 רעקוצ רעניורב זָאלג 1

 םענעקַאבעגבָא רעדָא ,ןעטכָאקעגבָא זָאלג ןעבלַאהרעדנָא טמהענ
 ץעבלַאה א ךלימ זָאלג א טימ םיוא טשימ ןוא ןיקמָאּפ ןעטשטעווקוצ ןוא
 -עעמ א ,רעייא ייווצ ,רעקוצ םעניורב זָאלג ַא ,ענעטעמס עסיז זָאלג
 -גניא םענעלָאמוצ עלעפעל-עעט בלַאה ַא ,גנירמיצ םענעלָאמוצ עלעפעל
 ןוא ץלַאז לעסיבַא ,רעטוּפ עטזָאלוצ לעפעל-סע ןַא ,(רעשזדנישזד) רעב
 וצ טינ טקעד .רעלעט יַאּפ ןיא לעגייט טעפ 8 ףיוא םיוא סָאד טיײרּפש
 דארג 420) ןעוויוא ןעסייה רהעז ַא ןיא טקַאב ,גייט רעדנַא ןייק טימ
 .ןעקאברעד טזָאל ןוא ץיה יד מרענעלקרַאפ ןוא טונימ ןהעצ ַא (ץיח

 .יַאּפ גנערעמ בראבור
 רעייא עשביה 2 ברַאבור רעזעלג 4
 רעקוצ רעניורב ךעלעפעלדעעט 8 להעמ טעיהוו-לוָאה לעפעליפע 8
 ,רעטוּפ לעפעליסע 4 רעקוצ רעניורב זָאלג 1

 טיש ןוא ךעלקיטש עניילק ףיוא ברַאבור םענייר םעד טדיינשוצ
 -יימ ןעטעפ א ףיוא םהיא טנעל ןוא להעמ ץטימ רעביא טוג םהיא
 טימ רעייא ייווצ יד ןופ ךעלכלעג יד טשימרַאפ ,רעלעטייַאּפ ןיא לעג
 ,ברַאבור םעד טקעדַאב ןוא ,םע גידנעגָאלשכרוד טוג ,רעקוצ זָאלג םעד
 .ןעוויוא ןעסייה 8 ןיא טקַאב ןוא רעטוּפ ךעלציּפ ןָא טקעטש
 סעניורב לעפעל-עעט עכַאלּפ יירד טימ ךעלסייוו יד טגָאלשוצ טציא = |
 טניורב ןוא ,יַאּפ ןץרעביא סיוא ענעיּפ עפיימש יד טָא טנעל ןוא רעקוצ
 .ןעוויוא ןיא וצ גנערעמ םעד טָא

 טימ ןעקעדוצ יַאּפ םעד ןעמ געמ ,גנערעמ ןייק טינ ליוו ןעמ ןעוו
 .שרעדנא סעּפע ףיוא ןעצונראפ ךעלסייוו יד ןוא לעטעלב ןעטייווצ א
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 .יאפ דאלָאקָאשט
 להעמ טעיהוו לוָאה לעפעל סע 2 | רעייא 2 ; ךלימ זָאלג 1
 רעקוצ רעניורב זָאלג 4 דַאלָאקָאשט רערעטיב ןעצנוא 2
 אלינעוו עלעפעלדעעט 2 רעטוּפ עלעפעל-עעט 1
 טָאנָאקָאק רעדָא ,סינ ענעסיוטשוצ .םעניורב לעפעל-סע 8 טימ ננערעמ
 .ץלאז ,ןעשקָאל ,לעגייט טעפ א ,רעקוצ

 רהיא ןיא טזָאלוצ ןוא ךלימ זָאלג ַא רעלױב-לבָאד ןיא ּפָא טהירב-
 -לוָאה לעפעל-סע ייווצ סיוא טשימ .דאלָאקָאשט ןערעטיב ןעצנוא ייווצ
  ,ץלַאז עקנעסיבַא ,רעקוצ םעניורב זָאלג רעבלַאה ַא טימ להעמ טעיוו
 -נַאװצ ַא טכָאק .ןירַא ךלימ רעסייה רעד ןיא ןיירַא םַאזננַאל טשימ ןוא
 יד ןופ ךעלכלעג ענעגָאלשוצ יד וצ טינ .טּפָא גידנעשימ ,טונימ גיצ
 / טלחיק .ךרוד טוג טגָאלש .רעטוּפ עלעפעלעעט א ןוא רעייא ייווצ
 רעהירפ טקַאב .טפאזיאלינעוו עלעפעל-עעט בלַאה ַא וצ טינ ןוא םיוא
 טגעל טציא .רעלעטייַאּפ ןעטרעקעגרעביא ןַא ףיוא לעגייט טעפ ַא ּפָא
 ,רעלעט ןעטרימשַאב ןיא גינעווניא סיוא לעגייט ענעקַאבעגּפָא סָאד טָא

 -ָאקָאק רעדָא ,סינ ענעטינשוצ ןָא טיש ,גניליפ דַאלָאקָאשט םעד ןָא טסיג

 -עמ םעד טָא טימ טקעדַאב ,גיטרַאפ ןיוש ןעוו .טקַאב ןוא ןעשקָאל טָאנ

 לעפעליסע 3 וצ טיג ןַאד ,ךעלסייוו 2 ,ףיימש זיב ,טנָאלשוצ : גנער
 -וצ ןעוויוא ןיא טלעטש ןוא יַאּפ םעד טימ טקעדַאב ,רעקוצ םעניורב
 | .ןעניורב

 .סיאּפ זעק
 -ענעמיל 1 ,רעייא 2 זעק םענעקורט ןעכייוו רעזעלנ 4
 עקנאמעמס לעפעל-סע 9 רעדָא ,גינָאה זָאלנ 4
 .רעטופ עטזָאלוצ לעפעל-סע רעקוצ םעניורב זָאלנ 4

 .ןעשקָאל טאנָאקָאק זָאלג 1 רעדא ,סעקנעשזַאר זָאלג 1
 םענעקורט ןעכייוו רעזעלג ןעכלאהרעדנא ּפיז א ךרוד טסערּפ (

 -יורב רעדָא ,גינָאה זָאלנ עבלַאה ַא וצ טיג ,(זעישט טַאּפ) זעק ןעסייוו
 ןוא עלעג ענעבירעגנָא סָאד ,רעייא ענעגָאלשוצ-טוג ייווצ ,רעקוצ םענ
 לעפעל-סע ייווצ ןוא ענעטעמס לעּפעל-סע ייווצ ,ענעמיל ַא ןופ טפַאז יד

 ,םענעקַאבעג ַא ףיוא םיוא טגעל .ךרוד טוג טנָאלש .רעטוּפ עטזָאלוצ

 .ףייטש ץנַאג זיב ,טקַאב ןוא רעלעטייַאּפ ַא ןיא לעניימ ןעיור רעדַא

 -ַאר עטקַאהוצ ןיד זָאלג ַא ןיײרַא זעק ןיא ןעשימניירַא ךָאנ ןָאק ןעמ

 | .ןעשקָאל טַאניַאקָאק רעדַא ,ךעלרעק יד ןהָא סעקנעשז
 (זעישט-טַאּפ) זעק ןעסייוו ןעסַאנ ןייק טינ זָאלג ַא סיוא טשימ (2

 םוג ייווצ ,ךלימ זָאלג לעטירד-ייווצ טימ ,םעט םוצ רעקוצ םעניורב טימ

 יבַא ,רעטוּפ עטזָאלוצ לעפעל-סע ןַא ,רעייא ןופ ךעלכלעג ענעגָאלשוצו

 טוג טשימ .טפַאזאלינעוו עטוג עלעפעל לעטרעפ ַא ןוא ץלַאז לעס

 .רעלעטייַאּפ א ןיא לעגייט רעטעפ ַא ףיוא סיוא סע טגעל ןוא םיוא

 -ַאװצ ךעלסייוו ייווצ יד ףיימש זיב טגָאלש .סיוא טלהיק ןוא טקַאב

 טקעד .רעקוצ םעניורב לעפעל-סע ייווצ ןוא ַאלינעוו לעסיבַא טימ ןעמ = |

 .ןעניורבוצ ןעוויוא ןיא טלעטש ןוא יַאּפ םעד וצ גנערעמ םעד טָא טימ
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 .יאפ שזדעטאק רעדָא ,דרעּפעש
 ,ךעלקערב-חלח ; שיילפיקַאה לץעפָאטרַאק עטשטעווקוצ
 עטעװַארּפעגוצ טונ סיוא טגעל רעלעטייַאּפ ןעטרימשַאב ַא ןיא

 -םוג ךױא ךַאפ א סא טנעל םעד ףיוא .לעּפָאטרַאק טשטעווקוצ
 -ראק ךַאּפ א ךַָאנ טימ ןעביוא טקעדַאב ; שיילפ-קַאה עמעוװארּפענוצ
 ןיא טקַאב .ךעלקערב-הלח עמעפ טגעל ןעביוא ןופ רָאנ ןוא לעּפָאט
 .ןיורב ןערעוו ךעלקערב יד זיב ,ןעוויוא ןעסייח רהעז ןייק טינ

 - םקחעק ןוא םיִאּפ רַאּפ סטכעליפעג
 -וצנֲא ףיוא יא טכיורבעג טרעוו סקעבעג םיז וצ עבַאגוצ יד טָא

 עגינייא .סיִאּפ ןעליפוצנָא ףיוא יא ,(קהעק רעעל) קחעקדזעכאפ ןעליפ
 / ןוא סקהעק יד ףױױא גניטסָארפ ףיוא טוג ךיוא ןענייז ןעצכעליפעג
 י .ןעמייז יד םורַא וליפא

 .| רעמונ .גניליפ יַאּפ ןָאמעל
 רעסַאו עטלַאק זָאלג 4 רעקוצ רעניורב זָאלנ 1
 להעמ טעיוו לוָאה לעפעלססע 4 ענעמיל 1
 ייא ןַא ןופ לעכלעג 1 .רעטוּפ לעפעל-סע 1
 -סע ץעלופ ייווצ ּפָארַא טמהענ רעסַאװ עטלַאק זָאלג בלַאה ַא ןופ

 ,להעמ לעפעל-סע בלַאה 8 ןוא ייווצ םימ םיוא טוג ייז טשימ ןוא לעפעל
 ,רעקוצ םעניורב זָאלג ַא טימ ןעמַאזצ טכָאק רעסַאװ עגירביא סָאד
 -ופ לעפעל-סע ןא ןוא ענעמיל רענייר א ןופ ץכעלָאש ענעבירעגנָא יד
 ,טזָאלוצ ןיוש זיא רעקוצ רעד ןעוו .טייקמעפ ערעדנַא רעדָא רעט
 ןהעצפופ םורַא טכָאק ןוא להעמ עטרהיפוצ סָאד ןיירַא םַאזננַאל טשימ
 רעד ןופ טפַאז יד וצ טיג .לאמכארק ןערהָאלק ןעטַאלג ַא זיב ,טונימ
 א ךָאנ טכָאק .ייא ןַא ןופ לעכלעג ןעגָאלשוצ טוג ַא ןוא ענעמיל רעצנַאג
 .לעגײטיײַאּפ ענעקַאבענּפָא סָאד ןָא טליפ ןוא םיוא טלהיק ,טונימ 2

 ,2 רעמונ גניליפ יַאּפ ןָאמעל
 רעטוּפ זָאלנ רעייא ןופ ךעלכלעג 8
 .סענעמיל 2 רעקוצ רעניורב זָאלג 1

 זָאלג ַא וצ טיג ןוא רעייא יד ןופ ךעלכלעג 8 יד טוג רהעז טגָאלשוצ
 -םעפ ערעדנא רעדָא ,רעטוּפ עטזָאלוצ זָאלג עבלַאה ַא ,רעקוצ םעניורב
 ןוא סענעמיל ייווצ ןופ סטכעלָאש ענעבירעגנַא יד ןוא טּפַאז יד ,טייק
 םיױא טלהיק .רעלױב-לבָאד א ןופ לעּפעט ןעטשרעביוא ןיא טכָאק
 ,יַאּפ םעד ןָא טליפ ןוא

 .סטכעליפעגנ סינ
 רעייא ןופ ךעלסייוו 2 רעקוצ רעניורב רעזעלג 2

 אלינעוו עלעפעל-דעעט 4 רעסַאוװ זָאלג 44
 | .סינ ענעסיוטשוצ זָאלנ 244



 ךובדנַאה ס'יורפ רעד | : 578

 רעבלַאה א טםימ רעקוצ םעניורב רעזעלג ייווצ ןעמַאזוצ טכָאק |
 יו ,ךיז טסינ ּפָאריס רעד זיב ,טינ טשימ רעבָא ,טכַאק .רעסַאװ זָאלג
 258) לץעפעל ןופ ץיּפש ם'נופ ּפָארַא םהיא טזָאל ןעמ ןעוו ,םעדָאפ ַא
 ,ףיימש זיב ,טגָאלשוצ לייוורעד ןוא לעסיבַא סיוא טלהיק .(ץיח דַארג
 ןעקנעניד ַא טימ ּפָאריס םעד טסינ .רעייא ייווצ ןופ ךעלסייוו יד
 סָאד זיב ןטייצ עצנַאג יד גידנעשימ ,ןיירַא ךעלסייוו יד ןיא םָארטש
 א ןוא טפַאזאלינעװ עלעפעלדעעט בלַאה ַא וצ טינ .טכידעג טרעוו

 טלהיק .סינ ענעשלעוו עטקַאהוצ רעדָא ,ענעסיוטשוצ זָאלנ עבלַאה
 | .יַאּפ םעד ןָא טלהיפ רהיא רעדייא סיוא טונ

 .סטכעליפעג ןענייפ

 אלינעוו עלעפעל-עעט 1 ןעגייפ טנופ 2
 רעקוצ רעניורב זָאלנג 1 רעסאו זָאלנ 1

 ,ךייוו זיב ,ייז טכָאק ןוא ןעגייפ טנופ בלַאה ַא ןיד ץנַאנ טקַאהוצ
 -גנַאל טכָאק ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג ַא וצ טינ .רעסַאװ זָאלג ַא ןיא
 ַא וצ םינ ןוא רעייפ ןופ ּפָארַא טמהענ .טכידעג זיא סָאד זיב ,םאז
 .יַאּפ םעד ןָא טליפ ןוא סיוא טלהיק .טפַאזאלינעװ עלעפעל

 .סטכעליפעג סעקנישזָאר ןוא ןענייפ

 רעסאוו זָאלג ןענייפ טנופ 4
 .רעקוצ רעניורב זָאל 4 סעקנעשזָאר טנופ 34 -

 8 ןוא ןענייפ ענעשוועגסיוא טנופ בלַאה א ןיד ץנַאנ טקַאהוצ

 דנעגסױרַא ןענייז ךעלרעק יד עכלעוו ןופ ,סעקנעשזָאר טנופ לעמרעפ
 לעטירד ַא וצ טיג .ךייוו זיב ,רעסַאװ זָאלג בלַאה א ןיא טכָאק .ןעמ

 ,םַאלפ םעניילק א רהעז ףיוא רעטייוו טכָאק ןוא רעקוצ םניורכ זָאלג
 א יו ,סע טכיורבעג ןוא םיױא טלהיק .טּפָא גידנעשימ ,טכידעג זיב

 | .םטכעליפעג

 ךעלנעלייק ,דעלנעקעל ,סיקוק
 .סיקוק טעיוו לואה

 גנירמיצ ,רעקוצ רעניורב רעטוּפ רעדָא ,לעמיוב ,גייטמ

 -ַאב ןעבָאה רימ ןעכלעוו ,גייט ם'נופ לעטעלב ַא סיוא טעשטַאק
 טימ טישַאב ,טייקטעפ טימ טרימשַאב ,800 לעטעלב ףיוא ןעבירש

 עגידכעלייק ףיוא טדיינשוצ ,גנירמיצ טימ טשימענסיוא רעקוצ םעניורב
 םונימולַא ןעטַאלג א ףיוא טקַאב ןוא ךעלקיטש עגידכעקע-רעיפ רעדָא

 .עלעקעב
 -עלב רעדָא ,םונימולַא ײלרעלַא ןַארַאפ ןעמיילק יד ןיא ןענייז סע

 ןעמוקַאב וצ ךיוא זיא סע .םיקוק ןעדיינשוצסיוא ףיוא סעמרָאפ ענעכ

 ןיוש ףרַאד ןַאד רעבָא .סיקוק יסנעפ ןעכַאמ וצ ףיוא "עלעּפמאפ, אזַא

 ךרוד ןערעוו טשטעווקעגכרוד ןענעק לָאז סע זָא ,רעטיש ןייז גייט סָאד

 .עּפמָאּפ רעד
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 .סיקוק דאלַאקָאשט
 ,גנירמיצ ןוא רעקוצ םעד טָאטשנַא ,ןעמ ןַאק ךעלעצעלּפ עגיבלעז יד :

 .(668 לעמעלב) גניסייא דאלָאקָאשט ַא טימ ןעקעדַאב

 .סיקוק טָאניּפ

 להעמ טעיוו-לוָאה זָאלנ 1 רעטוּפ לעפעל-סע 2

 עדָאס-קַאב עלעפעליעעט 4 ייא 1
 רַאמרַאט וװָא םירק .פעל-עעט 1 רעקוצ רעניורב זָאלג 2
 .ךלימ לעפעל-סע 2 סטַאניּפ זָאלנ 1

 ייא ןעגָאלשוצ א וצ טםיִנ רעטוּפ עטמהירקעג לעפעל-סע ייווצ וצ
 טעיװ-לוָאה זָאלג ַא םיוא טשימ .רעקוצ םעניורב זָאלג עבלַאה ַא ןוא
 וװָא םירק עלעפעל-עעט א ןוא עדָאס עלעפעל-עעט בלַאה ַא טימ לחעמ
 לעפעל-סע ייווצ וצ טינ ןוא ןעמַאזוצ ץלַא טשימ .(קייטּפַא) רַאטרַאט
 על ַא טימ .סטַאניּפ ענעלָאמוצ רעדָא עטקַאהוצ זָאלג ַא ןוא ךלימ
 .טקַאב ןוא עלעקעב טרימשַאב ַא ףיוא סיקוק םיוא טגנעל עלעפ

 .(ךעלכעקעל רעבנניא) טּפענס רעשודנישוד
 סעסעלאמ זָאלג 1 להעמ טעיוו-לוָאה רעזעלג 9
 טייקמעפ זָאלג 4 עדָאס-קאב עלעפעל-עעט 1
 ץלַאז ,רעבגניא ךעלעפעל-עעט 2

 -םעפ זָאלנ רעבלַאה רעד טימ סעסעלאמ זָאלג א ןעמַאזוצ טשימ
 -לָאה רעזעלעג יירד יד סיוא טשימ לייוורעד .סע טציהרעד ןוא טייק
 ייווצ ןוא עדָאס-קַאב לעפעל-עעט א ,ץלַאז לעסיבַא טימ להעמ טעיוו
 ץעסַאנ יד טימ ןעמַאװצ טשימ .רעבגניא םענעלָאמוצ ךעלעפעל-עעט
 ןַאד .ןעלהיקרַאפ וצ ןעטסַאקיזייא ןיא ןיירַא גיימ סָאד טלעטש .ןעכַאז
 -על ףיוא זָאלנ ַא טימ טדיינשוצ ןוא לעטעלב ַא סיוא לענש טעשטַאק
 רעד ןיא סע טלַאה ,ןעטרַאװ גיימ קיטש א זומ רעמָאט .ךעלכעק
 ,טלעק

 .ךעלכעקעל ענעמיל |
 להעמ טעיוו-לוָאה רעמוּפ זָאלנ 1
 .רעייא 9 ,ענעמיל 1 רעקוצ רעניורב רעזעלג 2

 םעניורב רעזעלג ייווצ ןוא רעטוּפ זָאלג ַא ףיונוצ טוג טמהירק
 רעצנאג 8 ןופ טפאז ןוא עלעג ענעבירעגנָא סָאד ןירַא טוט .רעקוצ
 יד ןוא ,רעייא יירד ןופ ךעלכלעג ענעגָאלשוצ םוג יד וצ טיג  .ענעמיל |

 -לוָאה וצ טיג טציא .ךעלסייוו יירד יד ןופ ענעיּפ ענעגָאלשוצ טוג
 -ראפ וצ העש רַאּפ א ןייא ן'פיוא טלַאה ןוא םענקראפ .להעמ טעיוו
 .סע ןעלהיק

 רהיא עמרָאּפ רעסָאװ ןיא טדיינשוצ ןוא לעטעלב ַא םיוא טעשטַאק
 .ןעוויוא ןעסייח רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא טליוו
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 .ךעלכעקעל ןעצריוועג

 להעמ טעיוו-לוָאה רעזעלג 2 - רעקוצ רעניורב זָאלג 1

 רעדױּפ גניקעב עלעפעל-עעט 1 גנירמיצ עלעפעלדעעט 4
 / ענעמיל 8 רעלעגענ ענעלָאמעג .פעל-סע 4
 ןָארטיס זָאלנ 244 סיימ ענעלַאמעג לעפעלססע 4
 ,רעטוּפ ,רעייא 8 געמטַאנ לעֿפעלסע 4

 רעד ןופ עלעג סָאד ּפָארַא טבייר ,ןיד רהעז ןַארטיס םעד טקַאהוצ
 ץטימ ןעמאזוצ ןעכַאז ענעקורט עלַא סיוא טשימ ןוא ענעמיל רעבלַאה
 נידנערימשַאב ,ןוא רעביא טענק ,רעייא יד ןיירַא טנַָאלש .רעקוצ
 יז טנעל .ךעלכעקעל עקניניילק סיוא טכַאמ ,רעטוּפ טימ טנעה יד
 ,טקַאב ןוא ןעקעב ןעטרימשַאב א ףיוא סיוא

 - .(סנורעקעמ) סינָאראקאמ ןעלדנַאמ = |
 רעקוצ רענױרב טנופ 2 ךעלסייוו ענענָאלשוצ ףייטש 2

 | .ןעלדנַאמ טנופ 14 -

 םעד ןײרַא טשימ .ענעיּפ רעפייטש ַא זיב ךעלסייוו יד טנַאלשוצ
 טוג לעכלימ ןיא טלָאמוצ לייוורעד .ןהעמש לעסיבַא טזָאל ןוא רעקוצ
 םעניורב םעד טימ ,ןעלדנַאמ עסיז עטנעקורטעגּפָא ,ענעשַאוועגסױא
 ןוא םיױא טענק .ךעלסייוו יד טימ םיוא ןעלדנַאמ יד טשימ .לעטייה
 ףיױא םיױא ייז טנעל .ךעלכעלייק עניילק םיוא טכַאמ טנעה יד טימ
 .ןעוויוא ןעסייח ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא ןעקעב ןעטרימשַאב ןעטַאלג א
 (.טייהנרַאפ דארג 280---300)

 .סינאראקאמ טָאנדַאקַאק
 .ןעשקָאל טַאנָאקָאק טנופ .ךעלסייוו 2 .רעקוצ רעניורב טנופ 10

 רעבָא ,סינַארַאקַאמ ןעלדנַאמ יד ןיא יו ,עניבלעז סָאד דארג טוט
 עניילק ףיוא ייז טביירוצ ןעשקָאל טַאניָאקַאק יד ןעפרַאװנײרַא ן'רַאפ

 .ךעלקיטש
 | .ךעלכעקעל לעברימ

 .ךעלכלעג 2 .רעקוצ רעניורב טנופ .רעטוּפ טנופ 14

 סינארַאקַאמ םינימ ענעבעגעג עדייב יד ןופ ךעלכלעג ייווצ יד ןופ
 רעדנוזַאב ַא ןיא .ךעלכלעג יד םוג טגָאלשוצ .ךעלכיק יד טָא טכַאמ
 -נעבייר ,רעטוּפ טנופ בלַאה םעד טימ רעקוצ םעד טמהירק ,עלעסיש

 ןעו .לעסיש רעד ןופ טייז רעד ףיוא לעפעל םענרעצליה ןַא טימ גיד
 טפרַאװ טציא .ךעלכלעג יד טימ סיוא טשימ ,ןעבירעגסיוא םוג ןיוש
 טימ ןוא ,טערב רעד ףױא לחעמ טעױװ:לוָאה ךס א ףיוא סױרַא סָאד

 ,ןעמהענרַאפ טעװ סָאד לעיפיוו להעמ לעיפ ױזַא ןיירַא טםענק רעסעמ א

 ןוא טדיינשוצ .לעטעלב ַא ןיא ןעשטַאקסױא נייט סָאד ןעק ןעמ זיב

 | | .טקַאב
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 .סיניורב סאטרעב

 רעטוּפ לעפעל-סע 6 | רעייא 2
 דַאלַאקָאשט רערעטיב ןעצנוא 2 רעקוצ רעניורב זָאלג 1
 להעמ טעיװ-לוָאה זָאלג 4 םינ עטקַאהוצ זָאלג 4

 ,רעקוצ םעניורב זָאלג ַא וצ טיג ןוא רעייא ייווצ טםוג טנָאלשוצ
 ייוצ ןוא רעטוּפ לעפעליפע עכַאלּפ סקעז ןעוויוא ןיא טצלעמשוצ
 -לבָאד ַא ןיא עדייב ייז טזָאלוצ רעדָא ,דַאלָאקָאשט ןערעטיב סרעווקס
 רעבלַאה ַא טימ סא ץלַא טשימ .רעסַאװ רעסייה רעביא רעליוב
 םינ עטקַאהוצ זָאלנ ַא ,להעמ טעיװ-לוָאה זָאלג רעבלַאה ,ךלימ זָאלג

 מונימ 28 א טקַאב ןוא רעביא טוג טנָאלש .ץלַאז עקשטיּפַאק ַא ןוא
 ןהעצ ןעגעג ןוא טםיירב יד סעשטניא ןעביז עלעקעב ןעכַאלּפ ַא ןיא
 עניכיקערעיפ ףױא עלעקעב ןיא טדיינשוצ .גנעל יד סעשטניא
 .ךעלקיטש

 .ךאלטרַאט סאקעבער
 םירעבנערק רעזעלג 2 רעקוצ רעניורב זָאלג 1
 .להעמ עלעפעל-עעט 1 סעקנעשזָאר עניורב זָאלג 1

 רעסַאװ זָאלג א ןוא רעקוצ םעניורב זָאלנ ַא ןופ ּפָאריס ַא טכַאמ
 ןהעצפופ טכָאק .ךעלרעק ןהָא ,סעקנעשזָאר עניורב זָאלג ַא וצ טיג ןוא
 ,ךייוו זיב ,טכָאק ןוא סירעבנערק רעזעלנ ייווצ ןיירַא טפרַאו .טונימ

 טלהיק ןוא ,טוג סע גידנעשימוצ ,להעמ עלעפעל-עעט א ןיירַא טשימ
 | ,םיוא

 -קיטש עגידכעלייק סיוא טדיינש ,לעטעלב טעפ א סיוא טעשטַאק
 טליפ ,עלעקעבךיּפָאמ םעד ןופ ךעלעסיש יד ןיא םיוא ייז טגעל ,ךעל
 רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא סעקנעשזָאר ןוא סירעבנערק יד טימ ןָא
 .ןעוויוא ןעסייה

 .ךעלכעלייק גנירמיצ
 ןעשקָאל טַאנ-ָאקָאק | סעקנעשזָאר
 ,גנירמיצ | : .רעקוצ רעניורב

 טעשטַאק ,860 לעטעלב ףיוא ןעבירשַאב זיא סָאװ ,גייט םעד ןופ

 טכידעג ץנַאג םיוא טגנעל ,טייקמעפ טימ סע טרימשַאב ,טַאלב ַא םיוא
 .,ךעלרעק ןהָא ,םעקנעשזָאר עניורב ענעגיזעגּפָא ןוא ענעשַאוועגסױא
 ןעשקָאל טאנַאקָאק טימ ןַאד ,רעקוצ םעניורב טימ טונ ייז טישַאב
 יו ,ןייא טלעקיו .גנירמיצ לעסיב שביה ַא טימ ןביוא ןופ רָאנ ןוא
 -וצ ןוא ,רעסעמ ן'טימ גיימ םעד גידנעפלעהרעטנוא ,לעדָארטש ַא ףיוא
 -יירד ןעגעג ,ךעלקיטש ףיױא רעסעמ ןעפרַאש ַא רהעז טימ טדיינש
 -ינשעג רעד טימ רעביא לעקיטש סעדעי טרעק .קיד שטניא לעטרעפ
 .ןוא גידכעלייק סע טכַאמ ןוא ןייא סע טשטעלּפ ,ףױרַא טייז רענעט
 טמהענ .טקַאב ןוא עלעקעב םונימולַא ןעטַאלג א ןיא ןיירא סע טצעק
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 -אל ןעטרימשַאב ןעטַאלג ַא טימ עלעקעב ןופ סױרַא טייהרעסייה ייז
 .עלעקעב םוצ וצ טינ ייז ןעהעטש ,עלעקטעּפ

 ךעלעקעטש זעקי
 | רעייא 2 רעטוּפ לעפעל-סע 2
 זעק רענעבירעגנָא זָאלנ 4 להעמ טעיװדלוָאה זָאלג 4
 .אקירּפאּפ ,ץלַאז ךעלקערב-הלח לעפעלססע 2

 סָאד וצ טשימ ,רעטופ לעפעליסע ייווצ ךרוד טםוג טמהירק
 -חלח לעפעל-סע ייווצ יד וצ ךָאנ טיג ,להעמ טעיװ-לוָאה זַאלג עבלַאה
 ענעגָאלשוצ ייווצ יד טימ סיוא טשימ .אקירּפאּפ ןוא ץלַאז ,ךעלקערב
 טענקרַאפ ןוא זעק םענעבירעגנַא זָאלג עבלַאה יד ןיירַא טוט ןוא רעייא
 טקַאב ןוא ךעלקיסַאּפ ןיא טדיינשוצ ןוא םיוא טעשטַאק .לעניימ ַא
 .ןעוויוא ןעסייה 8 ןיא ךעלעקעטש יד טָא

 סננידוֿפ
 * ךילנהעוועג ךיז ןעפערט סע ןעכלעוו ןיא ,ןעסע ןא זיא גנידופ א |

 םגנידוּפ ןערעוו ןעטסרהעממא  ,ןעלאירעטַאמ ענעדיישרַאפ ןעמַאזוצ
 .-עדנא רעדָא ,זייר ,ךלימ ,רעטוּפ ,רעייא ,ןעטכורפ ןופ טלעטשעגפיונוצ
 ,רעבָא .לכאמ רעטּפַאהרַאנ רהעז ַא טּפָא זיא גנידוּפ ַא .תואובת ער
 ךָאנ ןיוש סָאד ןעסע ייז סָאװ ,רעלהעפ םעד ןעשנעמ ןעכַאמ ,רעדייל
 שיפ ןוא שיילפ ךָאנ .ב .צ יוװ ,סנעפע עכייר קרַאטש ערעדנַא עכילטע
 רעד ,ןעביוא טגָאזעג יו ,לייוו רַאפרעד ןוא .סעווארמאּפ ערעדנַא ןוא
 סָאד זיא ,ןעלַאירעטַאמ עטּפַאהרַאנ ןיא ךייר קרַאמש זיא ןיילַא גנידוּפ
 ךס א ןעטלאהטנע ייז .ןענָאמ ן'רַאפ גנוניטסעלַאב 8 ןיוש ןעמאזוצ
 טײצלָאמ ןעבלעז םעד ןיא ןעמוק טינ ייז ןערָאמ םורַאד ,ןעניאעטָארּפ
 רהעז ץלַא ןופ טסע ןעמ ןעדייס ,ןעניאעטָארּפ ערעדנַא יד טימ
 .גידווערָאּפש

 וצ בָאנוצ ןייק ןייז טינ רָאמ גנידוּפ רעטונג א ,טרָאװ ןייא טימ

 .טײצלָאמ ַא זיא ןיילַא רע .טיײצלָאמ ןעסיורג ַא

 -וצ טפָא רהעז ןעמוק סעמרָאפ עמהענעגנַא ערעייז ןיא סגנידוּפ
 .רחעז .רעייא וצ סױטשּפָא ןֿא ןעבָאה רעדניק ואוו ,עילימאפ א ןיא ץיונ
 ןיא ייז ןענעק ייז ןוא ,רעייא טימ רעביא רעדניק ןעמ טּפָאטש טּפָא

 יד ןופ ,ךילנהעוועג ,טסגנַא רעסיורג רעד וצ ,ןעקוקנָא טינ ןעגיוא יד

 יז סָאװ ןעסע וצ טרָאּפ רעדניק ןעגניווצ יו ױזַא רעבָא .ןערעטלע

 ןיא .ףליהיוצ גנידוּפ רעד טמוק ָאט ,ךילדעש טפָא זיא טנייפ ןעבָאה |

 ןעגָאלשנײרַא ןעמ ןָאק ,ןרעג טסע דניק סעדעי סָאװ ,גנידוּפ לעקיטש ַא

 טינ וליפא ,םע רע טסע טָא ןוא ,ןעסע םינ ליוו רע סָאװ ,ייא סָאד

 .ךיוא ןופרעד האנה קרַאטש ךָאנ טָאה ןוא ,גידנעסיוו |
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 .גנידוּפ זייר
 ןעשקָאל טָאניַאקָאק לעפלע-סע 8 | ייא 1 ,לעּפע 2
 רעקוצ רעניורב זָאלג 1 רעטוּפ ,ךלימ זָאלג 1
 גנירמיצ עלעפעל-עעט 1 זייר עניורב זָאלנ 1

 אלינעוו עלעפעל-עעט 1 סעקנעשזָאר זָאלנ

 ןיירא טקָארב ,םיא טלחיק ,זייר עניורב זָאלג סָאד ּפָא טכָאק
 -ןוא ענעשאוועגסיױא זָאלג עבלַאה סָאד ןיירא טגעל ,לעּפע עגינייוו יד
 טשימ טציא .ןעשקָאל טָאנוָאקָאק יד ןוא סעקנישזָאר עטנעקירטענּפָא
 םעד טימ ,רהעמ רעדגו ,ךלימ זָאלנ א עלעסיש רעדנוזאב א ןיא סיוא
 -יימ א ןוא ַאלינאוו עלעפעליייט ַא ,רעקוצ םעניורב זָאלג א טימ ,ייא
 א סיוא טנעל ,ןעמאזוצ טוג ץלַא טשימ .גנירמיצ םענעלָאמוצ עלעפעל
 ךעלקיטש ןָא טקעטש ןַאד .ןַאפ גנידוּפ ןעטרימשַאב א ןיא ןופרעד בלַאה
 רעדיו טקעטש ,ענירעכיא סָאד ףיורא טגעל ,טרָאד ןוא ָאד רעטוּפ
 .ןעוויוא ןעסייה ךילמיצ ַא ןיא טקַאב ןוא רעטוּפ ךעלקיטש ןָא

 .נידוּפ זייר ענעמיל

 ,ךלימ טרָאװק 4 .זייר עטכָאקעג זָאלג 1 ,ענעמיל1 ,רעייא 2

 םעניורב טימ וצ טסיז ,זייר עניורב עטכַאקענּפָא זָאלג ַא טמהענ
 ייוצ ןופ ךעלכלעג ענענָאלשוצ טוג יד טימ סיוא טשימ ןוא רעקוצ

 -יוא סָאד ןירַא טבייר ןוא ךלימ טרָאװק ץבלַאח ַא ןיירַא טסיג ,רעייא
 טקעדַאב .ּפָא סָאד טקַאב ןוא ענעמיל רעצנַאנ ַא ןופ עלעג עטשרעב
 ןעמאזוצ ,ךעלסייוו ייווצ יד ףייטש רהעז טגָאלשוצ .גנערעמ ַא טימ
 רעבלַאה א ןופ טפַאז יד ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג רעבלאח ַא טימ

 גנידוּפ םענעקאבעג םעד ףױא סיוא גנערעמ םעד טיירּפש .ענעמיל
 .ןעניורבוצוצ ןעוויוא ןיא ןיירא קירוצ םהיא טלעטש ןוא

 .גנידוּפ טכורפ
 רעייא 2 ןעלטייט ןוא ןעגייפ
 רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 2 ךעלקערב הלה ענעקורט
 ,ךלימ זָאלג 1 םינ עטקַאהוצ

 עטקַאחוצ םיוא טגעל עלעקעב ןעטרימשעב טוג ַא ןופ קעד ן'פיוא
 יד טּפַאלקוצ ,ךַאלקערב-חלח זָאלג ַא טימ טקעדַאב ,ןעלטייט ןוא ןעגייפ
 ךלימ זָאלג סָאד ,רעקוצ םעניורב לעפעל-סע ייווצ וצ ייז וצ טיג ,רעייא
 יד רעביא סיוא סָאד טסיג ןוא סיוא טשימ ;םינ עטקַאהוצ יד ןוא
 : .טקַאב ןוא טכורפ

 .גנידוּפ ןעשקָאל
 זעק רענעבירעגנָא ךעלקערב הלח -,ןעשקָאל טעיוולואה
 .רעקוצ רעניורב ךיוי ָאמיימָאמ ,טפַאװענעמיל .רעטוּפ

 םיױא טשימ .ּפָא ייז םעייז ןוא ןעשקַאל טעיוװ:-לָאה בָא טכַאק
 םיוא טגעל ,זעק םענעבירעגנָא ןוא ָאטײמָאט עטכָאקעג ,עטכידעג טימ
 -ּפעג טימ טקעדַאב רעדָא רעטוּפ ןָא טקעטש ןַאד ,ןאפ-גנידוּפ ַא ןיא
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 -עמיל ןוא רעקוצ רעניורב עקנעסיבַא .טקַאב ןוא ךעלקערב-הלח עטרעט
 - ,לכאמ םעד טרעסעברַאפ סָאטײמָאט יד וצ טּפַאז ענ

 ,גנידופ סןַאמירָא םעד
 רעקוצ רעניורב זָאלג 1 | הלח טעיװ-לוָאה
 גנירמיצ סעקנישזַאר ןוא לעּפע

 טקארטסקע ענעמיל עלעפעל 4 ןעשקָאל טָאנַאקַאק רעדָא םינ
 אלינאוו רעדָא ,רעטוּפ .ךלימ טרָאװק 1

 ייז טדיינשוצ ןוא הלח טעיווילָאה ךעלצענעּפ עניד טרעטוּפאב
 ,לעֿפע טימ רעביא יי טשימ .ךעלקימש עגיכעקערעיפ עניילק ףיוא
 רעדנוזאב א ןיא .ןעשקָאל טָאנוָאקָאק רעדָא ,סינ ןוא סעקנישזָאר
 + -םיצ ,רעקוצ םעניורב זָאלנ ַא ,ךלימ טרָאװק א ןעמאזוצ טשימ עלעסיש

 טסיג .אלינאוו רעדא טקַארטסקע ענעמיל עלעפעל-עעט בלַאה א ןוא גניד
 גנידוּפ ןעטרימשאב טוג ַא ןיא ןיירא טגעל ןוא טיורב ץפיוא ףיורא
 .םַאזגנַאל טקַאב ןוא רעטוּפ ךעלקיטש ןָא טקעטש ,ןאפ

 | .גנידופ עזורוקוק
 ענעקורט עלעפעל-ייט 4 םוָאס להעמ
 עצישטרָאנ עזורוקוק ךעלדנערעק רעזעלג 2
 אקירּפַאּפ טפאז ענעמיל
 ,ץלַאז רעפעפ ,ייא 1

 לץפעל-סע ייווצ ,טייקטעפ לעפעל-םע ייווצ ןופ סוָאס ַא טכַאמ
 אקירּפַאּפ ,ץלַאז ,ךלימ רעזעלג ןעבלאהרעדנָא ןוא להעמ טעיװ-לוָאה
 טימ םיא טשימ .עצישטרָאג ענעקורט עלעפעל-ייט לעטרעפ ַא ןוא
 -ַאשטַאק יד ןופ ןעטינשעגּפָארַא עזורוקוק ךעלדנערעק רעזעלג ייווצ יד
 .רעפעפ טימ טשימעגסיוא טפאז-ענעמיל לעסיב א ןוא ייא ןא ,סענ
 -אב .ןַאפ-גנידוּפ ןעמטרימשאב ַא ןיא סיוא טנעל ןוא ךרוד טוג טגנָאלש
 רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב ןוא ךעלקערב הלח עטרעטוּפעג טימ טקעד
 .(םייהנרַאפ דַארג 400) ןעוויוא ןעסייה

 .גנידוּפ-ןענייפ ןוא להעמ עלענ
 רעייא 2 : להעמ עלעג זָאלג 1

 ןעגייפ עטקאהוצ ןיד זָאלנ 1 סעסעלאמ זָאלנ 1
 .ץלַאז .ךלימ רעזעלג 6

 ,םעסעלאמ יד וצ טיג ,ךלימ רעזעלג ריפ זיולב ןיא להעמ סָאד טכַאק

 -ָאלשוצ טוג יד ןיירא טוט ןוא סיוא טלהיק ,ץלַאז סָאד ןוא ןעגייפ יד

 טלעטש ןוא ןַאּפ-גנידוּפ טרימשאב ַא ןיא ןיירא טנעל - .רעייא ענעג =

 8 .ןעוויױא ןעסייה ןייק טינ ןיא ןעקאב העש יירד ףיוא ןיירא סע |

 עגירעביא יד ,גידנעשימ טינ ,ףיורא טסיג ןעמענסיורא ן'רַאפ העש

 טמענ ץילימַאפ רעניילק ַא ראפ .טקַאברעד ןוא ,ךלימ רעזעלג ייווצ

 | .ןעלאירעטַאמ עלַא ןופ בלאה ַא

 .טקאהוצ ןיד ,לעּפע עסיז ןעמענ ןעמ ןָאק ןעגייפ יד טָאטשנַא
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 .גנידוּפ ןאידניא
 סעסעלאמ זָאלג להעמ עלענ לעפעל-סע 6
 ץלאז עלעפעל-ייט 4 רעסאו עטלאק זָאלג 1
 רעבגניא עלעפעל-ייט 2 ךלימ זָאלנ 28

 ננירמיצ עלעפעל-ייט 4

 רעסַאװ רעטלַאק רעד ןיא להעמ סָאד טרחיפוצ ,ךלימ יד טציהרעד
 ךלימ רעד ןיא ןיירא ןעכאז ענירעביא יד טימ ןעמאזוצ סע טיג ןוא
 ,ךילגעמ ביוא ,טכָאק .טייצ עצנַאנ יד גידנעשימ ,טכָאקראפ ,ןיירא

 טרימשאב א ןיא סיוא סע טנעל ןַאד .העש יירד "סעלרעייפ , א ןיא
 .ןעוויוא ןעסייח ןייק טינ ןיא העש ייווצ ַא ךָאנ סע טקאב ןוא עלעקעב
 רעליָאב לעבָאד א ןיא .בָאנוצ רעטונג א זיא נינעווניא סעקנישזָאר

 .ןעקַאב ן'רַאפ ןעכָאק ךיוא םָאד ןעמ ןָאק

 ספָאלעלס
 ןעטסרהעמ םא טלעטשענפיונוצ טרעוו סָאװ ,לכאמ א זיא סָאד

 ,סייוןעכַאֿפ עלעקעב ףיט א ןיא טגעלעגסיוא ןוא ןעכאז עטכָאקעג ןופ
 -הלח ענעקורט רעדָא ךילנהעוועג ןעמ טנעל ןעכַאפ יד ןעשיווצ ןוא
 ןעמ ןָאק ּפָאלעקס ןיא .(םוָאס טהעז) סוָאסילהעמ רעדָא ךעלקערב
 רענַאקירעמַא יד .שיט ןופ ןעביילב סָאװ ,סנעסע ךעלפיב יד ןעצונסיוא
 ןעמ .קעװַא טינ ןעסע לעציּפ ןייק לָאמ ןייק ןעּפרַאװ סעטסָאבעלאב
 ןופ ףליה רעד טימ ,ןַאד ןוא ןעטסַאקדזייא ןיא טקעדעגוצ סע טלַאה
 טפאשטינעג רענענייא רהיא ןוא רעטוּפ ןוא ךלימ ,ךעלקערב-הלח
 א ןעמוקּפָא טונ ץנאג טפָא ןָאק ןעמ .םּפָאלעקס יד טָא יז טכַאמ

 ךָאנ טלעמש יז ןעכלעוו וצ ,גָאמימ ַא טּפיוחרעביא ,ייז טימ טיײצלָאמ |
 סע ןוא ןָא טליפ סָאד .ןעסנירג ןופ דַאלַאס ןעהיור ,ןעטוג ַא ףיונוצ
 םעמכ ?ןעד סָאד טמענ טייצ ליפיוו ןוא .ךיוא טיטץּפַא םעד טלעכיימש
 ,עלעווייא קַאבזזַאנ ןיילק ַא ָאד זיא זיוה ןיא ןעוו טּפיוהרעביא .טינרָאג
 ןעסע ןראפ העש א .זאג םַאלּפ ן'פיוא ףיורא טלעמש ןעמ ןעכלעוו

 שימ םוצ טמוק עילימאפ יד ןעוו ןוא ףיונוצ לעטש ַא סָאד ןעמ טיג
 -"רַאפ יד ןעסע וצ טרָאּפשראפ ןעמ ןוא ,לכאמ רעטונ א ןַארַאפ זיא
 .םעשטיוודנעס ןעסעטַאקילעד עט'מס

 רעדָא עלעקעב ףיט ַא ןיא לכאמ ַאזַא טָא ןעמ טקאב ךילנהעוועג
 א ןיא ןעקַאב וצ סָאד זיא עטסנעש סָאד רעבָא ,ןַאפ-גנידוּפ א ןיא
 -םיוא ןענָאק סָאװ ,ןעלסיש ענרעזעלג יד ןיא רעדָא לָארעסעק םענעדרע
 יד עקַאט ןעמ טגנַאלרעד ןערישעג עטצעל יד טָא ןיא .ץיה ןהעטש
 .שיט םוצ סּפָאלעקס

 .ֿפָאלעקס ַאטײמָאט ןוא זייר
 סָאטײמָאמ עטפמעדעג וייר עטכַאקעג

 ךעלקערב עטרעטוּפעג
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 עטכַאקעג ךַאפ א סיוא טגעל עלעקעב ןעפיט ןעטרימשַאב א ןיא
 -יו םכַאמ .סָאטײמָאמ עטּפמעדעגנ עטכידעג ךַאפ א ןוא זייר עניורב |

 -הלח טעיוו-לוָאה ןייז ןעפראד ןעביוא רעבָא ,טליוו רהיא ןעכַאפ ליפ
 | .ןיורב זיב ,טקַאב .טרעטוּפעגנָא טוג ךעלקערב

 .ֿפַאלעקס ַאטיימָאט

 רעלקערב ענעקורט - סָאטײמַאמ 6
 .רעפעפ ,ץלַאז / רעטופ

 .םפאז רעד ןיא רָאנ ,רעסַאװ ןהָא ,סָאטײמָאט סקעז א ּפָא טכָאק
 טצלאזאב ,עלעקעב ןעטרימשאב ַא ןיא סָאטײמָאט ךַאפ ַא סיוא טנעל
 רעדָא ,ךעלקערב טעיװ-לוָאה ענעקורט טימ טישאב ןוא טרעפעפאב ןוא
 טציא .רעטוּפ ךעלקימש ןָא טקעטש .הלח טעיוו-יליוה ךעלעקיטש
 יו עגיבלעז סָאד טוט ןוא סָאטײמָאט ךאפ ןעטמייווצ ַא סיוא טנעל
 עטעפ טימ טישאב ןעביוא .לופ טרעוו עלעקעב סָאד זיב ,רעהירפ
 סע טלעטש ןוא (טייקטעפ טםימ טשימעגסיוא ךעלקערב) ךעלקערב
 ,(ץיה דַארג 990) ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא ןעקַאב ןיירא
 רעדנַא ןא רָאג וצ טינ ןעכַאפ יד ןעשיווצ זעק רעטראה רענעבירעגנַא
 | .םעט

 .ּפאלעקס זעק ןוא לעּפַאטרַאק

 להעמ טעיוװ-לוָאה | + לעפָאטראק
 זעק /  רעטוּפ
 .רעפעפ ,ץלַאז | ךלימ

 לעפָאטראק עהיור ךעלטפער סיוא טגעל עלעקעב טרימשאבכ ַא ןיא
 -קיטש ןָא טקעטש .להעמ טעיוו-לוָאה גינעוו רָאנ טימ ייז טישאב ןוא
 ַא רעדיוו טגעל ןוא טצלאזאב .זעק ןעלעג ןָא טבייר ןוא רעטוּפ ךעל
 זעק טימ ,להעמ טימ טלעקנירּפשאב רעדיוו ןוא .לעּפָאטרַאק ךַאּפ

 ראג .עלעקעב סָאד ןָא ױזַא טָא טליפ .ץלַאז ןוא רעטוּפ ךעלקיטש

 רָאנ ,ךרעוו ן'זיב טינ ,ךלימ ןָא טסיג ,ךעלקערב טימ טישאב ןעביוא

 ךילמיצ ַא ןיא טקַאב .לעּפָאמרַאק יד ןעשיווצ ןהעזנָא יז לָאז ןעמ זַא

 | .(דַארג 420) ןעוויוא ןעסייה

 .פאלעקס רעױאלפילַאק
 רעסַאװ ץלַאז רוַאלּפילָאק
 אקירּפַאּפ ,זעק- רעייא עטראה
 .ךעלקערב םוָאס להעמ -

 ןיירא ייז טפראוו ןוא ךעלקיטש ףיוא רוַאלּפילַאק םעד טמענוצ

 טינ זיב ,טייהרעטקעדעגפיוא טכָאק ןוא רעסַאװ-ץלַאז רעגיכָאק ןיא

 סָאד טזָאל ןוא ןיירַא ּפוז ןיא רעסַאװ סָאד ּפָא טעייז .ךייוו קרַאטש

 עלעקעב טרימשאב טוג ַא ןיא םיוא טנעל טציא .ןענעקירטּפָא סנירג

 עטכָאקעג-טרַאה ךעלטפער סיוא טגעל םעד רעביא ; רוַאלּפילַאק ךאפ ַא

 זעק םעד ףױא ;זעק ןעטראה םענעבירעגנָא ךַאפ ַא רעדָא ,רעייא
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 רעדיו ןָא טביוה טציא .םוָאסלהעמ ןעלעטימ ךַאפ ַא םיוא טגעל
 זיב ,םוָאסלהעמ ןוא זעק רעדָא רעייא ,רוַאלפילָאק : בױהנָא ם'נופ
 ןוא ךעלקערכ-חלח עטרעטוּפעג טימ טקעדאב .לופ טרעוו עלעקעב סָאד
 םייב .(דַארג 870 ןעגעג) ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא טקַאב
 .אקירּפַאּפ טימ טלעקנערּפשאב ןעגנַאלרעד

 ,פאלעקס ןרַאק ןוא טנעלּפ-נגע

 ןרָאק טיוס סענעשטאק 2 (ענאשזאלטאּפ ץעיולב) טנעלּפינע
 ,רעטוּפ ,ךיוי ָאטײמָאט עלעביצ עטלעגערּפעגוצ

 -דצ ,טנעלּפנע ןעטלעטשענּפָא םעד רעסַאװ גינעוו ןיא ּפָא טכָאק
 עטלענערּפעגוצ ןוא עטקַארבוצ ןיד טימ סיוא טשימ ןוא טשטץעווק
 פא ייווצ ןופ ךעלדנערעק יד ּפָארַא טדיינש .םעט םוצ ץלַאז ,עלעביצ
 -אב א ןיא סיוא טנעל ,ןיירא ךיוא ייז טשימ .סנרָאקטיוװס עטכָאקעג
 טסיג ,סמעפ רעדָא רעטוּפ ךעלקיטש ןָא טקעטש ,עלעקעב טרימש
 עטעפ טימ טקעדאב ,ךיי ַאטײמַָאט עטכידעג זָאלנ עבלַאה ַא ףיורא
 .(ץיח דארג 490) ןעוויוא ןעסייה ךילמיצ ַא ןיא טקאב ןוא ךעלקערב-הלח

 | .ּפאלעקס זעק ןוא טיורק |

 ךעלקערב עטרעטוּפעג -  טיורק עטכַאקעג
  .זעק רעלעג | םוָאס להעמ

 -קימש םיוא טגעל עלעקעב ןעכאלפ ,ןעטיירב ןעטרעטוּפעג ַא ןיא
 ,סוָאסלהעמ ןעטכידעג א טימ סע טקעדאב ,טיורק עטכַאקעג ךעל
 סיוא טגעל ןעביוא ןופ רָאג ןוא זעק ןעלעג ןעטנעקירטעגסיוא ןָא טבייר
 .טקאב ןוא ךעלקערב חלח טעיוװ-לוָאה עטעפ ערעדנַא רעדָא עטרעטוּפעג

 .(עוורוקוק עננוי) ּפאלעקס ןרָאק טיווס
 רעפעפ ,ץלַאז ןרָאק טיווס סענעשטאק עכילטע
 2 ךלימ ,רעטוּפ רעלקערב הלח טעיװ-לוָאה

 - ציור עכילמע ןופ ךעלרעק יד ּפָארַא טדיינש רעסעמ ףראש ַא טימ
 רעד טימ ןעשטַאק ןופ ץלַא גידנעמענסיורא ,עזורוקוק סענַאשטַאק
 ַא ןיא ךעלדנערעק ךַאֿפ ַא סא טנעל .רעסעמ ןופ טייז רעּפמעט
 ; ךעלקערב-חלח טעיוו-לוָאה טימ וצ טקעד ; עלעקעכ ןעטרימשאב ןעפיט
 .טרָאד ןוא ַאד רעטופ ךעלציּפ ןָא טקעטש ןוא טרעפעפאב ,טצלַאזאב
 וו .זַא .א ץלַאז ךעלקערב רעדיוו ,עזורוקוק ךאפ א ךָאנ סיוא טגעל טציא
 ןַא טסיג .רעטוּפ ךעלקיטש טימ ךעלקערב ןייז לָאז ךַאּפ רעטצעל רעד
 זיב ,ןעוויוא ןעסייח ַא ןיא טקַאב ןוא ןהעזנָא סע ןָאק ןעמ זיב ךלימ
 .ךייוו ןענייז ךעלדנערעק יד

 .ּפַאלעקס סוָאס-זעק ןוא להימ-ןרַאק
 להצמ טעיו-לוָאה ץעשאק עלעג עטכידעג
 .אקירּפַאּפ ,ץלַאז ,ךלימ ,רעטוּפ ,זעק רעטרַאה

 עלעג עטכידעג ךַאפ ַא סױא טגעל עלעקעב טרימשאב  ַא ןיא
 רָאנ .סוָאס רעדיוו ןוא עשַאק רעדיוו ןַאד ,סוָאס זעק ךאפ ַא ,עשַאק
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 ,העש עבלַאה א סע טקאב .ךעלקערב עטרעטוּפעג ןייז ןעפרַאד ןעביוא
 ,טניורבעגוצ ןענייז ךעלקערב יד זיב

 ,רעטוּפ לעפעל-סע יירד גידנעצלעמשוצ ,טכַאמ סוָאס זעק םעד|
 .להעמ טעיװ-לוָאה לעפעל-סע יירד ןיירא טוט ןוא םיוא לעסיבַא טלהיק
 ןוא ,רעייפ ץפיוא ףיורא טלעטש ,ךלימ עטלַאק זָאלנ ַא ןיירא טשימ
 טרעװ זעק רעד זיב ,טשימ ןוא זעק םענעבירעגנָא זָאלג א וצ טיג
 .אקירּפַאּפ טימ טלעקנירּפשאב .טזָאלוצ

 .פאלעקס אטיימאט ןוא ןרָאק
 ךעלקערב הלח טעיװ-לוָאה עזורוקוק עטכָאקעג
 .רעפעפ ,ץלַאז ,רעטופ סָאטײמָאט עטּפמעדעגנייא

 עטכַאקענּפָא ךַאפ 8 סיוא טנעל עלעקעב ןעטרימשאכ ףיט ַא ןיא
 -לָאה ךַאֿפ א ףױרא טנעל ןעביוא ןופ ; עזורוקוק עגנוי ןופ ךעלרעק

 טנעל טציא .רעטוּפ ךעלציּפ ןוא רעפעפ ,ץלַאז ,ךעלקערב הלח טעיוו
 ַא רעדיוו ,סָאטײמַאמ עטיור עטּפמעדעגנייא עטכידעג ךַאֿפ ַא סיוא
 ,רעטוּפ ,רעפעפ ,ץלַאז ,ךעלקערב רעטייוו ןוא סענרעז ענעזורוקוק ךַאפ
 -עג ןייז ףרַאד ךַאפ רעטשרעביוא רעד .סָאטײמָאט םעד רעביא ןוא
 זיב ןעוויוא ןעמייה ןיא ןיירא סָאד טלעטש .ךעלקערב הלח עטרעטוּפ
 .טניורבעגוצ טוג ןענייז ךעלקערב יד

 .(קאבאק רעלענ) ּפאלעקס ןיקמָאּפ |
 ץלאז ,רעטוּפ ןיקּפמָאּפ רעזעלג 2
 .(עמכידעג) םוָאס להעמ זייר עניורב עטכָאקענ

 טשימעגסיוא טונ זיא רעכלעוו ,ןיקּפמָאּפ עטכַאקעג רעזעלג ייווצ
 ךַאפ ַא םיוא עלעקעב ןעטרימשאב ןיא טגעל .רעטוּפ ןוא ץלַאז טימ
 ןעביוא .זייר עניורב עטכַאקענ ךַאפ ַא טימ רעביא סָאד טקעד ,ןופרעד
 טקעדאב ןוא (םוָאס העז) םוָאסילהעמ ןעטכידעג ךַאפ ַא סיוא טגנעל
 ,ןיורב זיב טקאב .ךעלקערב הלח םץיו-לוָאה ןעטרעטוּפעג טונ טימ

 .ּפָאלעקס רעיא

 רעטוּפ ךעלקערב הלח טעיוװ-לוָאה
 .עקנַאטעמס רעדָא ךלימ רעייא עטכָאקעג טרַאה 6

 םעיו-לָאה ךַאפ ַא סא טנעל ןוא עלעקעב הלח ַא טרימשאב
 .רעייא עטכַאקעג טראה ךעלטפער ייז רעביא ןוא ךעלקערב הלח

 טרעפעפאב ןוא טצלאזאב ,רעטוּפ ךעלקיטש טרָאד ןוא ָאד ןָא טקעטש
 ךעלקערב יד טָא רעביא .ךעלקערב ךאפ םעניד ַא ךָאנ סיוא םגעל ןוא

 .ךעלקערב רעדיוו ןַאד ,רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעטוּפ ,רעייא ךעלטפער רעדיוו

 ןעקעדאב ךעלקערב עטעפ ןוא לופ זיא עלעקעב סָאד זיב ,.וו .זַא .א

 א ויב ןָא טסיג טציא .רעייא סקעז א ףראד ןעמ .עלעקעב סָאד

 רהעז טינ ןיא ןעקַאב טלעטש ןוא עקנַאטעמס רעדָא ךלימ ףימ יד בלַאה

 | .(ץיה דַארג 880 זיכ 550) ןעוויוא ןעסייה ןייק
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 .ּפָאלעקס שיפ

 םוָאס להעמ רעטכידעג | שיפ עטכַאקעג
 .ךעלקערב הלח עמעפ = רעייא עטרַאה

 ןוא רענייב ץלַא סיורא טמענ ,רעסַאװ:ץלַאז ןיא שיפ ּפָא טכָאק
 ךאפ א סיוא טגעל עלעקעב ןעפיט ןעטרימשַאב א ןיא .יז טלעקערבוצ

 טנעל םעד ףיוא ,רעייא עטרַאה עטקאהוצ םימ סָאד טקעדאב ,שיפ
 -לוָאה עטעפ ןָא טיש ןעביוא ןופ רָאנ .סוָאס לחעמ ןעטכידענ א סיוא

 .ןיורב זיב ,ןעוויוא ןעסייה ַא ןיא טקַאב ןוא ךעלקערב-הלח טעיוו

 .ּפַאלעקס ןעשקַאל עטיירב ןוא שיפ

 ןעשקָאל עטיירב עטכַָאקעג | סוָאס להעמ
 ךעלקערב עמרעטוּפעג שיפ עטכַאקעג
 ,רעפעפ / ץלַאז

 ןעשקָאל טעיװ:לוָאה עטיירב סיוא טגעל עלעקעב טרימשאב ַא ןיא
 ,שיפ עטכָאקעג עטלעקערבוצ ךַאפ ַא ףױרַא טגעל ..(604 לעטעלב)
 ןעלטימ ךאפ ןעקיד ןייק טינ סיוא טנעל שיפ יד רעביא ; רענייב יד ןהָא
 עכילטע ןעגעלסיוא ױזַא טָא ןַאק ןעמ .(854 לעטעלב) סוָאפ לחעמ
 ןעקעדוצ ןעמ ףראד ןעביוא רעבָא ,ןעלאירעטַאמ יירד יד טָא ןופ ןעכַאפ
 ןיא טצענעגנייא טוג ךעלקערב-הלח טעיװ-לוָאה עטנעקירטעג טימ

 .ןיורב זיב ,ןעוויוא ןעסייח קרַאטש ןייק ןיא טינ טקאב .רעטוּפ

 .ּפַאלעקט שיפ ענעצלַאזעג ןוא זייר

 ,רעטוּפ שיפ ענעצלַאזעג |
 .ךלימ זייר עניורב עטכָאקעג

 הירפ רעד ןיא .טכַאנ רעביא שיפ ענעצלאזעג יד ןייא טקייוו
 -לעבָאד ןיא ךלימ ןיא ךיוא זייר יד טכָאק .ךייוו זיב ךלימ ןיא טכָאק
 ןיא ךַאֿפ א סיוא טנעל ןוא ןעמאזוצ סנעסע עדייב יד טשימ .רעליָאב
 טקעדאב ןוא ךעלקערב עטרעטוּפעג ןָא טיש ,עלעקעב טרימשאב א
 םָאד ןָא טליפ ןעמ זיב ,ױזַא טוט .שיפ ןוא זייר ןופ ךַאפ ַא ךָאנ טימ
  טקאב .ךעלקערב-הלח עטרעטוּפעג ןעניל ןעפרַאד ןעביוא ןופ .עלעקעב
 זָאלג ןייא .רעטיש וצ ןייז טינ רָאט זייר יד ,ךילריטַאנ .ןיורב זיב
 רעזעלג יירד רעדָא ,רעסַאװ זָאלג ַא ןוא ךלימ רעזעלג ייווצ ףיוא זייר
 .ןעצלַאזוצוצ םינ טסענראפ .ךלימ

 .ּפָאלעקס שיילפ

 ּפָאלעקס-שיפ ןיא יוװ זיא ענירעביא סָאד ץלַא ןוא שיילפ עטכַָאקעג
 -ַאנ רעבייוו עמורפ ןעזומ ךלימ טָאטשנַא סאוו ץוחַא ,(ןעביוא טהעז)

 ,רעסַאװ רעדָא ךיוי-שיילפ ןעמענ ךילריט
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 סח עלפוס
 טכאמעג ןערעוו ייז ,םילכאמ עטוג ץנאג ךיוא ןענייז סָאד טָא

 -ָאלשוצ-ףייטש ןעבָאה ייז ןעזומ עלַא רעבָא ,ןעכאז ענעדיישראפ ןופ
 ענעגָאלשוצ יד ןופ םרעכנעּפ יד .רעייא עשירפ ןופ ךעלסייוו ענעג
 ץיה רעד ןיא ןוא םפול ךס א גידנעטש ךיז ןיא ןעבָאה ךעלסייוו
 -פיוא ,ךיה רעד ןיא ןעמוקוצפורַא ןָא טפול יד טביוה ןעוויוא ןופ
 םָאד לייוורעד טעוועטראהראפ ץיח יד .ןעסע סָאד ךיז טימ גידנעביוה
 .גנירג ןוא עקכוּפ סע טביילב ,ןעסע

 .העלפוס ןעמיולפ |

 ,םעמ םוצ רעקוצ רעניורב .ךעלסייוו 8 .ןעמיולפ עטנעקירטעג טנופ 1
 טקַאהוצ ןוא ךעלרעק יד םיורא טמענ ,ןעמיולפ יד סיוא טכָאק =

 ענעגָאלשוצ ףייטש יד ןוא םעט םוצ רעקוצ םעד ןיירא םומ .ןיד
 טרימשאב 8 ןיא ןיירא טנעל ,סיוא גימכיזרַאפ םשימ .ךעלסייוו
 ןוא רעסַאו םייה לעסיש ַא ןיא ןיירא עלעקעב סָאד טלעטש ,עלעקעב
 .טוג ךיוא סָאד זיא טייהרענעקַאבעג טינ רעבָא ; טקַאב

 .העלפוס ךעלבעב

 סנירג עטקַאהוצ לעפעלססע 2 רעפעפ ,ץלַאז ,רעייא 2
 .עקשורטעּפ ןופ ךעלבעב עטכָאקעג רעזעלג 2

 ,טפַאז עלעביצ עלעפעל-עעט 1

 וצ טינג ךעלבעב עטשטעווקוצ ןוא עטכַאקעגּפָא רעזעלנ ייווצ וצ
 עלעביצ עלעפעל-ייט ַא ,רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג ענענָאלשוצ טונ יד
 ,עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקַאהוצ לעפעל-סע ייווצ ,(469 לעטעלב) טפאז
 יד גיטכיזרָאפ ןיירא טינ ןוא סא טםוג טגָאלש .רעפעפ ןוא ץלַאז
 ַא ןיא ןיירא טלעטש .ענעיּפ א יו ףייטש ךעלסייוו עטּפאלקוצ ייווצ
 ןעמַאזגנַאל א ןיא העש עבלאה ַא טקַאב ,רעסַאװ לעסיש רעסייה

 סע ןעוו יא טלַאפ סָאד .שיט םוצ ךיילג טגנַאלרעד ןוא ןעוויוא
 .גנאל טהעטש

 .העלפוס ןעזדניל
 ךלימ זָאלג 4 ןעזדניל עיור זָאלנ 1

 .רעפעפ ,ץלָאז ,רעייא 2 רעטופ לעפעל-סע 1

 ייז טקעדאב ןוא ןעזדניל זָאלג א רעביא טשאוו ןוא רעביא טקוק

 חירפ רעד ןיא .טכַאנ רעביא ןייא ייז טקייוו ןוא רעפַאװ רעטלַאק טיִמ

 ןיירא ּפוז ןיא רעסַאװ סָאד ּפָא טָעייז טציא .העש ַא םַאוגנַאל טכָאּק

 זָאלג לעטרעפ ַא וצ טיג ,קַאלשכרוד א ךרוד טשטעווק ןעזדניל יד ןוא

 -ַאלשוצ יד ןוא םעט םוצ רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעטוּפ לעפעל-סע ןַא ,ךלימ

 יד ןיירא טיג ןוא רעביא טוג טשימ .רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג ענעג

 ןיא סיוא םָאד טגעל .ךעלסייוו ייווצ יד ןופ ענעיּפ ענעגָאלשוצ ףייטש |
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 עלעסיש 8 ןיא ןיירא עלעקעב סָאד טלעמש ,עלעקעב ןעטרימשאב ַא
 .םונימ גיסיירד ַא טקאב ןוא רעסַאװ סייה

 .העלפוס עווקורב
 םוָאס להעמ רךעלעווקורב עסייוו
 | זָאלג רעדעי וצ רעייא 2 רעפעפ ,ץלַאז

 זָאלג ןעדעי וצ ןוא ךעלעווקורב עסייוו טשטעווקוצ ןוא ּפָא טכָאק
 -ָאלשוצ יד ןוא סוָאס להעמ ןעטכידעגנ זָאלג עבלאה ַא וצ טינ ןופרעד
 לעסיבַא טלהיק .רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג ענעג

 ענעגָאלשוצ ייווצ יד ןופ ענעיּפ יד גיטכיזרָאפ ןיירא טיִנ ןוא םיוא
 א ןיא סָאד טקאב ,עלעקעב ןעטרימשאב א ןיא ןיירא טנעל ,ךעלסייוו
 ,טונימ גיצרעפ א ןעגעג ,רעסַאװ לעסיש

 .העלפוס לעּפָאטרַאק

 רעטוּפ לעפעליסע 2 | ץטשטעווקוצ רעזעלנ 2
 ,ךלימ זָאלנ 1 ,ץלאז ,רעייא 2 לץפָאטראק =

 טימ לעפָאטראק עטשטעווקוצ עסייה רעזעלג ייווצ סיוא טשימ
 -ָאלשוצ טוג יד ןוא ךלימ זָאלג א ,רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ טימ ןוא ץלַאז
 -ןרמ ַא טכַאמ טציא .םונ טּפאלקוצ .רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג .ענעג
 .ןיירא גימכיזרָאפ ייז טשימ ןוא ךעלסייוו ייווצ יד ןופ ענעיּפ ענעק
 טונימ ןהעצ א טקַאב ןוא עלעקעב טרימשאב ַא ןיא עקכוּפ םיוא טגעל
 .ןעוויוא ןעסייה רחעז ןייק טינ ןיא

 .| רעמונ העלפוס ןרָאק טיווס
 + רעטופ לעפעל-סע 1 סענעשטאק עטכַָאקעגּפָא
 .ץלַאז ,ךלימ זָאלג 1 רעייא 2 רעדָא 2

 .עוורוקוק סענעשטאק עטכָאקענּפָא ןופ ךעלרעק יד ּפָארַא טדיינש
 ןופ עגירעביא סָאד םיורא טקירד רעסעמ ןופ טייז רעּפמעט רעד טימ
 יירד רעדָא ייווצ ןופ ךעלכלעג יד טימ םיוא טשימ .סענעשטאק יד
 זַאלג ַא ןוא ,לעמיוב רעדָא רעטוּפ עטזָאלוצ לעפעל-סע ןא ,ץלאז ,רעייא
 ןײרַא םגעל .ךעלסייוו ענעגָאלשוצ ףייטש יד טימ סיוא טשימ .ךלימ
 לעסיש רעכַאלּפ א ןיא ןיירא טלעמש ,עלעקעב ןעטרימשאב ַא ןיא
 ,ףייטש טרעוו סָאד זיב ,טקאב ןוא רעסַאװ רעמירַאװ

 .2 רעמונ העלפוס עוורוקוק
 רעפעפ רעטיור 1 סוָאס להעמ
 רעייא 2 | אקירּפַאּפ -

 עזורוקוק ךעלרעק רעזעלג 2 ץילַאז

 לעפעל-סע ןֿא ,טייקמעפ לעפעל-סע ןֵא ןופ סוָאס-לחהעמ ַא טכאמ
 לעטיבַא ןוא רעפעפ ,ץלַאז ,ךלימ זָאלג עבלַאה ַא ןוא להעמ טעיװ-לוָאה
 ןעסיז ןעמשטעווקוצ ןוא ןעטכָאקוצ טוג ַא וצ טיג .םעט םוצ אקירּפַאּפ
 רעזעלג ייוצ וצ טינ ןוא סא טׁשיִמ .(ָאטנעמיּפ רעפעפ ןעטיור
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 םיוא טלהיק .(ןרָאק) עזורוקוק סענעשטאק עכַאקענּפָא ןופ ךעלדנערעק
 ענעיּפ יד ןאד ,רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג ענעגָאלשוצ יד וצ םיג ןוא
 ,עלעקעב טרימשַאב א ןיא ןיירַא טגעל .ךעלסייוו ענעגָאלשוצ יד ןופ
 ןעקאב םע טלעטש ןוא רעסַאװ רעסייה לעסיש ַא ןיא ןיירא סע טלעטש
 ַא ףיוא (טייחנרַאפ דַארג 578) ןעוויוא ןעסייח רהעז ןייק טינ ןיא
 | .םונימ גיסיירד

 .העלפוס זייר
 עקשורטץעּפ עטקאהוצ ןיד זייר עטכַאקעגּפָא
 ירעלעס עטקַאחוצ | ךלימ
 .ץלַאז ,רעייא 2 רעטוּפ לעפעל-סע 9

 ןיד לעפעל-סע ןַא ,ךלימ וצ טינ ,זייר עניורב עטכַאקעגּפָא טמענ
 .ירעלעס עטקַאהוצ ןיד לעפעל-סע ןַא ןוא עקשורטעּפ ןופ סנירג עטקַאחוצ
 יד זיב ,רעליָאב-לעבָאד ַא ןיא ,גנַאל רהעז טינ ,ןעמַאזוצ סָאד טכָאק
 ייוצ ,רעטוּפ לעפעל-סע ייוצ ַא וצ םיג טציא .ךייוו זיא ירעלעס
 ,םיוא לעסיבַא טלחיק .םעט םוצ ץלַאז ,רעייא ןופ ךעלכלעג ענעגָאלשוצ

 ַא ןיא טקַאב .ךעלסייוו ענעגָאלשוצ טוג יד ןופ ענעיּפ יד ןיירא טשימ
 .רעסַאװ םייה טימ עלעקעב ַא ןיא טלעטשעגניירא ,עלעקעב טרימשאב

 .העלפוס עשינַאּפש
 ךלימ זָאלנ 1 רעטוּפ טנופ 4
 רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 2 : ךעלקערב זָאלנג 4
 .אלינאוו לעפעל-יימ 1 רעייא 8

 -ורמ זָאלג עבלַאה יד וצ טינ ,רעטוּפ טנופ לעטרעפ סָאד טזָאלוצ
 זָאלג סָאד וצ םינ .וצ טניורב ןוא ךעלקערב הלח טעיוו-לוָאה ענעק
 טונימ 20 ַא סָאד טכָאק ןוא רעקוצ םעניורב לעפעל-סע ייווצ ,ךלימ

 ןופ ךעלכלעג יד ןיירא טגָאלש ,םיוא טלהיק .רעליָאב-לבָאד םעד ןיא

 יד עלעפעליייט ַא וצ טיג .םאזגנאל סָאד גידנעשימסיוא ,רעייא יירד

 ױצ ףייטש יד טימ סיוא גיטכיזרָאפ ץלַא טשימ ןוא אלינאוו עטסעב

 טלעטש ,עלעקעב טרימשאב ַא ןיא םיוא סָאד טגעל .ךעלסייוו ענעגָאלש

 .ןעוויוא ןעסייה ַא ןיא טקאב ןוא רעסַאוװ ןיא ןיירא סָאד

 .העלפוס שיילפ |

 רעייא 2 שיילפ עטכַאקעג =

 .רעפעפ ,ץלַאז םוָאס להעמ |

 .ָאלג עבלַאה ַא וצ טיג שיילפ עטכָאקעג עטקַאהוצ זָאלג ןעדעי וצ

 ןופ ךעלכלעג ענעגָאלשוצ יד ןוא ,(684 לעטעלב) סואס-להעמ ןעלטימ

 עגעיּפ יד ןיירַא טשימ טציא .םעט םוצ רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעייא ייווצ

 טרימשַאב ַא ןיא ןירַא טגעל .ךעלסייוו ענעגָאלשוצ ייווצ יד ןופ

 . רעסַאװ םייה טימ לעסיש ַא ןיא ןיירא עלעקעב סָאד טלעטמש ,עלעקעב

 ,טסייה סָאד .שיילפ טנופ ןעדעי ףיױא טונימ גיסיירד ַא טקַאב ןוא
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 ןעקאב סע ןעמ ףראד שיילפ טנופ ייווצ ןַארַאפ זיא העלפוס ןיא ביוא
 | .עדנוטש עצנאג ַא

 .העלפוס זעק
 אקירּפַאּפ ,ץלַאז רעטוּפ לעפעל-סע 9
 זעק ןעלעג זָאלג 1 להעמ טעיוװ-לוָאה לעפעל-סע 2
 .רעייא 3 ךלימ זָאלג 4

 טעיוו-לוָאה לעפעליסע ייווצ טימ רעטוּפ לעפעל-סע ייווצ טזָאלוצ
 זָאלג עבלַאה ַא ןיירא טסינ ןוא אקירּפַאּפ ןוא ץלַאז עקניסיבַא ,לחעמ
 םענעבירעגנָא זָאלג ַא וצ טינ ,טונימ עכילטע ךרוד סע טכָאק ןוא ךלימ
 ןופ ךעלכלעג ענענָאלשוצ יד ןיירא םיג זייווכעלסיב ןוא זעק ןעלעג
 -סייוו ענעגָאלשוצ ףייטש יד ןיירא טיג ןוא ךרוד טגָאלש .רעייא יירד
 ,עלעקעב טרמישאב א ןיא ןיירַא טגנעל ,רעייא יירד יד ןופ ךעל
 טקַאב ןוא רעסַאװ סייה טימ ילכ ַא ןיא ןיירא עלעקעב סָאד טלעטש

 | .העש עבלאה ַא

 .חעלפוס לעשנייוו

 ךעלקערב זָאלג 4 רעטוּפ לעפעלססע 2

 רעקוצ רעניורב זָאלג 4 לחעמ טעיוװ-לוָאה זָאלג 4
 ,ץלַאז ,ענעמיל 4 עטליישעגסיוא עיור זָאלג 4

 ךלימ זָאלג 4 : לעשנייוו
 רעייא 2 עקנַאטעמס זָאלג 4

 ,טכָאק ןוא ץלַאז ןוא לחעמ סָאד ןיירא טגעל ,רעטופ יד טזָאלוצ
 וצ טינ ןוא עקנאמעמס רעד טימ ךלימ יד סיוא טשימ ; טוג גידנעשימ
 סָאד ןוא ךעלקערב יד וצ טינ ; גידנעשימ ץלַא ,להעמ םוצ זייווכעלסיב
 יד ןיירא טוט ךילדנע .ענעמיל לעטרעפ םעד ןופ עלעג ענעבירעגנּפָא

 טשימ ןוא רעקוצ זָאלג לעמרעפ סָאד ןוא ךעלכלעג ענעגָאלשוצ ייווצ

 ייוצ יד טצעל םוצ רָאנ ןוא ;ךעלרעק יד ןהָא ,לעשנייוו יד ןיירא
 טלעטמש ,עלעקעב טרימשאב ַא ןיא ןיירא טגעל .ךעלסייוו ענעגָאלשוצ
 ןוא רעסַאװ םייח טימ עלעקעב רעדנַא ןַא ןיא ןיירא עלעקעכ סָאד
 : .טקַאב

 סטעקָארק
 יז טכַאמ ןעמ ןעוו ,סעקטַאל טיג ןעמ סָאװ ,ןעמָאנ ַא זיא סָאד

 -עג ןוא ךעלקערב ןיא ןוא ייא ןיא ןעקנוטעגנייא ,גיבעלייק-גנַאל
 סטעקָארק ןעמ טכאמ ךילנחעוועג .טייקמעפ ץעפיט ַא ןיא טלעגערּפ
 לעפַאמרַאק ,רעייא ,שיפ ,שיילפ ןופ .ב .צ יװ ,ןעכאז עטכָאקעג ןופ
 סָאװ ,סנעסע ןעצונסיוא ךיױא ןעמ ןָאק סטעקַארק ןיא .וװ .זַא .א
 | .םיצלָאמ ם'נופ רעביא ןעביילב
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 סטעקָארק רעייאה
 סוָאס להעמ רעטכידעג = | רעייא עטראה 2
 רעפעפ רעטיור ,ץלַאז ךעלקערב הלח
 .ךעלקערב ענעקורט (יור) ייא 1

 טימ םיוא טשימ ןוא רעייא עטכַאקעג םרַאה ייווצ ןיד טקאהוצ
 ןיירא םינ .רעפעפ ןעמיור ןוא רעפעפ ,ץילַאז ,םוָאסילהעמ ןעטכידעג
 -נייא ןענָאק סָאד לָאז ןעמ זא ,ךעלקערב-חלח טעיוװ-לוָאה ענעקורט
 ןיא ןייא ייז טעשטמאק ,ןעליוק םיוא טכַאמ .טנעה יד ןיא ןעשטמאק
 טקעדאב ןוא ייא ןעגָאלשוצ ןיא ןייא ייז טקנוט ,עמרָאפ רעכילגנעל א
 יז טפרַאװ ןוא ,ייא ןיא רעדיוו ןוא ,ךעלקערב ענעקורט טימ ייז
 ףיױא ּפָא ייז טנעקירט .ןיורב זיב ,סמעפ ןעגידוז ּפָאמ ַא ןיא ןיירא
 / לָאמא ףױא ךס ןייק ןָא םינ טגעל .ריּפַאּפ-עלובַאב

 .ו רעמונ סטעקָארק שיפ
 לץעּפָאטראק עטכַאקענ שיפ עטכַאקעג
 רעייא 2 עקנַאמעמס רעדָא ךלימ
 .רעפעפ ,ץלַאז ךעלקערב

 עלַא םיורא גיטכיזרָאפ טמענ ,ןעטכענ ןופ שיפ טביילב סע ןעוו
 -עגסיוא טימ סיוא טשימ ןוא לעּפָאנ ַא טימ טשטעווקוצ ןוא רענייב
 -עמס עסיז רעדָא ךלימ וצ טסיג .לעּפָאטראק עטשטעווקוצ עטכַאק
 םוג ץנאג טגָאלש ןוא רעפעפ ןוא ץלאז ,ייא ןַא ןיירא טגָאלש ,ענעט
 ןַאד ,ייא ןעגָאלשוצ 8 ןיא ייז טקנוט ,ןעליוק סיוא טכאמ ,רעביא
 ןעפיט ןיא ןיירא ייז טפרַאװ ןוא ייא ןיא רעדיוו ןוא ךעלקערב ןיא |

 רענייר ףיוא םיוא ייז טגעל ,טניורבענוצ טוג ןעוו .לעמיוב ןעטציהוצ
 | ,ריּפַאּפ-עלובַאב

 .2 רעמונ סטעקַארק שיפ

 רעייא 2 שיפ עטכָאקענּפָא
 רעפעפ ,ץלַאז ךעלקערב הלח

 ,רעייא רַאּפ ַא ןירַא טנָאלש .שיפ עטכָאקענּפָא טלעקערבוצ

 -ךילגנעל סא טכַאמ .ךעלקערב-הלח ןיירא טיש .רעפעפ ןוא ץלַאז

 -קערב ןיא ןַאד ,ייא ןעגָאלשוצ ןיא ןייא טקנוט ,םטעקָארק עגידכעלייק

 (ץיה דַארג 390 8) טייקטעפ רעגיכָאק ןיא ןיירא טפראוו ןוא ךעל

 יי .וצ טניורב ןוא

 .(סטעקָארק) ןעליוק שיפ ענעצלאזעג

 טכָאק ןַאד ,שיפידַאק ענעצלַאזעג העש עכילטע ףיוא ןייא טקייוו

 טמענוצ ;ּפָא ןעצנַאג ןיא יז טעייז ןוא רעסַאװ ךס ןייק טינ ןיא יז

 םימ םיױא טשימ ןוא ןייא יז טקַאה רעדָא ,שיפ יד ךעלציּפ ףיוא

 א ,רעטוּפ וצ טיג ;לעּפָאטראק עטשטעווקוצ ליפ ױזַא לָאמ ייזוצ

 טכַאמ .ךרוד טוג טגָאלש ןוא ,םעט םוצ ץלַאז ןוא רעפעפ ,רעייא רָאָּפ
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 .םייקמעפ רעגידוז ןיא טלעגערּפ ןוא סמעקָארק רעדָא ןעליוק סיוא
 ,םליוו רחיא ביוא ,ךעלקערב ןוא ייא ןיא ןייא טקנוט

 רעטירפ
 ןיא טלעגערּפעג ךילנהעווענ טרעוו רעכלעוו ,לכאמ ַא זיא סָאד |

 ןופ ןעמ טכַאמ םרעטירפ .(481 לעטעלב) טייקמעפ רעפעיט ּפָאט א
 -רעטירפ ןערעטיש ןיא ןייא רעהירפ טקנוט ןעמ עכלעוו ,ןעכַאז ךס א
 .ןורב טרעוו סָאד זיב ,טונימ עכילטע סע טלענערּפ ןעמ ןוא גייט
 .ךאלזמערכ עשימייה יד וצ ןעכיילגוצ ןעמ ןָאק םרעטירפ

 ףרַאד ,טייקטעפ רעד ןופ סיורא ןיוש ןעמוק ייז יווװ ,םעד דָאנ
 ריּפַאּפ-עלובַאב ףיוא ןענעלסיוא ךָאנרעד ןוא ןעּפַאקּפָא ןעזָאל ייז ןעמ
 געמ טייקטעפ יד .טייקטעפ עגירעביא יד ייז ןופ ןעמענוצּפָארַא ידכ
 -טםעפ רעטמחילנוצ רעד ןיא טגעל .ץלאמש רעדָא ָאקסירק ,לעמיוב ןייז
 .לָאמא ףיוא ךס ןייק טינ ןיירא טייק

 .ןיילא גייט דעטירפ סָאד

 להעמ טעיװ-לוָאה זָאלנ 1 ךלימ זָאלנ 1
 .רעדױּפ גניקייב לעפעל-ייט 2 | .ץלַאז ,ייא 1

 וצ טיִנ ,ייא ןַא טנָאלשוצ : ױזַא ןעמ טכַאמ נייט-רעטירפ סָאד
 רעהירפ זיא סע רעכלעוו ןיא ,להעמ טעיוװ-לוָאה זָאלג א ,ךלימ זָאלנ יד
 -צ .רעדיוּפ-גניקיב ךעלעפעל-ייט ייווצ ןוא ץלַאז טשימעגניירא
 ןעהעטש עכלעוו ןעכַאז יד םעד ןיא ןעקנומ טמענ ןוא טוג ץנאג טגָאלש
 ,טיירעגוצ גיטרַאפ ןיוש

 .סרעטירפ לעפע

 גייט רעטירפ לעּפע ענינייוו
 | .טייקמעפ עגיכָאק גנירמיצ ,רעקוצ רעניורב

 טקנוט ,ןעלטכא ףיױא לעּפע עגינייו ,עטלײשעגּפָא יד טדיינשוצ
 רָאנ ,ןיירא ייז טפרַאװ לעפעל א טימ ןוא נייט-רעטירפ ןיא ןייא ייז
 רעדָא לעמיוב ןעניכָאק םעד ןיא ,לָאמא ףיוא ךעלקיטש עכילטע
 םישאב .טניורבעגוצ טוג ןיוש ןעוו ,סיורא ייז טמענ ןוא ,ַאקסירק
 .גנירמיצ טימ טשימענסיוא ,רעקוצ םעניורב טימ

 .סרעטירפ ַאנאנאב

 ,.רעקוצ רעניױרב .גייט רעטירפ .טייקטעפ ּפָאמ ַא סַאנַאנַאב

 ןיא ןייא טקנוט ,ךעלקיטש עכילקיד ףיוא טכורפ יד טדיינשוצ
 רעקוצ םעניורב טימ טונ ךיוא .טעפ ןיא טלעגערּפ ןוא גייט-רעטירּפ
 .גנירמיצ טימ

 .סרעטירפ גייט רעטירפ

 ןנירמיצ .רעקוצ רעניױרב .טייקטעפ ,גייט רעטירפ
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 ןוא םייוזלעפעל ןעפרַאװאוצניירא טוג זיא ןיילַא גייט-רעטירפ
 .גנירמיצ ןוא רעקוצ טימ ןעסע ןוא טייקמעפ ןיא ןעלגערּפ

 .סרעטירפ עטשימעג
 .טייקמעפ ּפָאמ א גייט רעטירפ .ןעמיולפ .ןעלטייט .ןעגייפ

 ןעמיולפ עכייוו ,ןעלטייט ,ןעגייפ עכייוו ךעלקיטש ןעמַאזוצ טשימ
 ,םייקמץעפ רעסייה ןיא זייוולעפעל טפרַאװ ןוא גייט-רעמירפ םעד טימ
 גייט סָאד טעוועטרַאהראפ ץיה יד זיב לעפעל ן'טימ רעטנוא טלאה
 י- .רעטירפ-מכורפ םעד םורא

 .םרעטירפ ןעלטיימ
 .םייקמעפ ּפָאמ ַא םינ ,ןעלמיימ

 עמקאהוצ םימ ןָא טליפ ,ןעלמייט ןופ ךעלרעק יד סיורא טמענ
 ,לעמיוב ןעסייה ןיא םלעגערּפ ןוא גייט-רעטירפ ןיא ןייא טקנוט ןוא סינ

 .םרעטירפ ןרָאק טיווס
 דעלקערב-הלח זָאלג 4 ןרָאק טיווס זָאלג 1
 .רעדױוּפ גניקייב לעפעלססע 4 רעפעפ ,ץלַאז

 (עזורוקוק) ןרָאק-טיװס ךעלדנערעק עיור עטלָאמוצ זָאלג ַא וצ
 לעטרעפ ַא טםימ טשימענסיױא ךעלקערב-הלח זָאלנ עבלַאה א וצ טיג
 טוג טענק .םעט םוצ רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעדױּפ-גניקייב לעפעל-סע
 .טייקטעפ רעניכָאק ןיא םיוא טגעל לעפעל א טימ ןוא ןעמַאזוצ

 .סרעטירפ להימ ןרָאק |
 ןָאק (888 לעטעלב) סניּפָאמ עלעג עקכוּפ יד רַאפ גיימ םעד ןוּפ

 ,להעמ עלעג רהעמ לעסיבַא גידנעבעגוצ ,םרעטירפ ןעכַאמ ךיוא ןעמ
 ייז טפרַאװ לעפעל ןעסַאנ א טימ .רעטכידעג סע ןעכַאמ וצ םוא
 יז םגעל .ןױרב זיב טכַָאק ןוא לעמיוב ּפָאמ ןעגיכָאק ןיא ןיירא
 | .ריּפַאּפ-עלובַאב רענייר ףיוא סיוא

 ךעלצעלפ ןוא סעקנַאל -
 .תורּפכ ףיוא יז גוט ,עניד א זיא (עדָארָאװַאקס) ןאפ-יירפ יד ןעוו

 וצ קעװַא טניר עטעפ סָאד ןוא טימ רעד ןיא סיוא ךיז טלעקױּפ יז
 א .ןענערב ןַאפ טימ רעד ןיא ןעניל סָאװ םעקטאל יד .ןעטייז יד
 רַאפ .עטסעב סָאד זיא ןַאפ-יירפ םונימולַא רעדָא ענרעזייא ערעווש
 רעדָא להעמ-הצמ טעיוו-לוָאה ןעשימוצוצ טוג זיא סעקטַאל ןעלגערּפ
 ןיש רָאנ היור טינ ןענייז ןעכַאז ייווצ יד טָא לייוו ,ךעלקערב-הלח
 ןעמ ןָאק םעקטַאל לייו ,היױר ןעבילבעג טלָאװ להעמ .ןעקַאבעג

 | .ןעלנערּפ טינ גנַאל

 .סעקטאל זעק ןוא ךלימרעיוו |
 ךעלקערב טעיױװ-לוָאה ךלימרעיוז עטכידעג טרָאװק 1
 ,גנירמיצ ,ץלאז ,רעטוּפ רעדָא ,רעקוצ רעניורב

 זעק ןעסייו טנופ 28 .רעייא 2 ,ּפָאריס לעּפיײמ
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 ץלַאז ,רעייא ייווצ יד טימ ,זעק ץטימ ךלימרעיוז יד םיוא טשימ
 א ןערעוו לָאז סע זַא ,ךילקערב טעיו-לוָאה ןיירא טוט ןוא ,םעט םוצ
 ,גידנערהיר טינ ,טייקטעפ רעסייה ןיא טלעגערּפ .גייט-עקטאל רעטיש
 .מעװעטרַאהרַאפ ןיוש זיא סעקטַאל יד ןופ טייז עטשרעטנוא יד זיב
 -סױא רעקוצ םעניורב טימ טסע .עלעקטעּפָאל ַא טימ רעביא טרעק
 ,ּפָאריסילעּפיימ טימ רעדָא גנירמיצ טימ טשימעג

 1 רעמונ סעקטַאל לעּפַאטרַאק
 .אקירּפַאּפ ,ץלַאז ,ייא 1 עטכָאקעג עטשטעווקוצ

 ךעלקערב טעיו-לוָאה לפָאטראק

 ןא ,ךעלקערב טעיוו-לוָאה לעסיבַא טימ לעפָאמרַאק סיוא טשימ
 ןיא םיױא טגעל לעפעל ןעסאנ א טימ ןוא ,אקירּפַאּפ ןוא ץלַאז ,ייא
 .ןַאפ-יירפ רעטעפ רעסייה רעד

 9 רעמונ סעקטַאל לעּפַאטרַאק |
 רעייא 2 לעּפָאטראק רעזעלג 2

 ,רעפעפ ,ץלַאז טייקמעפ ּפָאט א

 ייווצ וצ טינ לעפָאטרַאק עטכַאקענ עטשטעווקוצ רעזעלג ייווצ וצ
 ןוא לעפעל ןעסאנ 8 טימ ןָא טמענ ןוא רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעייא
 דַארג 870) לעמיוב רעדָא סטעפ ןעסייח ,ןעפיט ןיא ןיירא ייז טּפרַאוװ
 ןוא םירא ייז טמענ .ןיורב ייז ןערעוו טונימ יירד ַא ןיא .,(ץיח
 ףיוא עכילטע רָאנ ,ןיירא טפרַאוו ; ריּפַאּפ-עלובַאב ףיוא םסיוא טגעל
 םייח ןיא לָאמ סעדעי ןייא לעפעל םעד טקנוט ןעמ ןעוו ןוא .לָאמא
 .ןיירַא טייקטעפ רעד ןיא ּפָארַא טכייל ךיז ייז ןעשטילג ,רעסַאװ

 .סעקטַאל-לעּפַאטרַאק עהיור
 רעפעפ ,ץלַאז לץפָאטראק עיור ענעבירעגנָא
 .טייקמעפ רעייא

 ןיירא טנָאלש ,לעּפָאטראק עחהיור ןעזייא-ביר ץפיוא ןָא טבייר
 זייולעפעל .ךרוד טונ טנַאלש ןוא רעפעפ ןוא ץלַאז וצ טשימ ,רעייא
 ּפָא טנעקירט טניורבעגוצ טוג ןעוו .טייקטעפ עפימ ןיא סיוא טגעל
 | .ריּפַאּפ-עלובַאב ףיוא

 .ךעלקערב טעיװ-לוָאה ןופ סעקטַאל
 רעטוּפ לעפעל-סע 2 ךעלקערב רעזעלג 6
 ,ץלאז ,רעייא 2 ךלימ עסייה זָאלג 1

 ףיוא ייז טקַאב ןוא סעקטַאל יד סיוא טכַאמ ,ןעמַאזוצ ץלַא טשימ
 ,רעטוּפ רעטציהוצ ןוא ןַאפ-יירפ רערעווש א

 .(ןרַאק טיווס) סעקטַאל עוורוקוק
 .רעפעפ ,ץלַאז ,רעייא 2 עזורוקוק רעזעלג 2
 ךעלקערב-הלח לעפעליסע 1 / טייקטעפ לעפעל-סע 2

 ,ּפַארַא ןאשטאק ם'נופ) עזורוקוק ענעבירעגנָא רעזעלגנ ייווצ טמענ
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 ןוא ךעלכלעג ענענָאלשוצ ייווצ וצ טינ ,(לעכלימ ןיא טלָאמוצ רעדָא
 -םע םעד ןיירא טיש טציא .רעדנוזאכ ןעגָאלשוצ ,ךעלסייוו ייווצ יד
 ,םייקטעפ לעפעל-סע ייווצ ןיירא טוט ,ךעלקערב טםעיוו-לוָאה לעפעל

 לעפעל ןעסָאנ ַא טימ .סיוא טוג טשימ ןוא םעט םוצ רעפעפ ןוא ץלַאז
 590 טלַאה רעכלעוו ,לעמיוב רעדָא סטעפ ןעפיט ןיא ןיירא טפרַאוװ
 טגעל .גימראפ סָאד זיא םורא טונימ יירד-ייווצ א ןיא .ץיה דַארג
 ,טייקטעפ עטשרעביוא יד ןעמענוצּפָארַא םוא ריּפַאּפ-עלובַאב ףיוא סיוא

 ,891 לעטעלב טהעז ,עזורוקוק ןופ העלפוס
 ,896 לעטץעלב טהעז ,עזורוקוק ןופ סרעטירפ

 .סעקטָאל טיורק
 ךעלקערכ טעיװ-לוָאה טיורק עטכָאקעג
 ,רעפעפ ,ץלאז ,רעייא געמטָאנ ,רעטוּפ

 סָאד ּפָא טעייז ,ךייוו ץנַאנ זיב ,רעסאוו-ץלַאז ןיא טיורק ּפָא טכָאק
 םיוא טשימ ןוא טשטעווקוצ טיורק סָאד ןוא ןיירא ּפוז רעד ןיא רעסַאוװ

 -לָאה ליפ ױזַא וצ טיג ןוא געממָאנ ןוא רעטוּפ ,ךלימ ,ץלַאז ,רעייא טימ

 ןיא טלעגערּפ .גײט-עקטַאל טוג א ןערעוו לָאז סע זיב ,ךעלקערב טעיוו

 | .טייקמעפ רעטהילנוצ

 .סעקטַאל שטַאניּפס

 ךעלקערב טעיוװ-לוָאה שטאניּפס עטכָאקעג

 ,ךלימ לעסיב ַא ,געמטָאנ ,ץלַאז ייווצ רעדָא ייא 1

 ןירג ןעביילב ךָאנ לָאז רע זַא ױזַא ,שטאניּפס םעד ּפָא רַאנ טהירב

 םָאד ּפַא טעייז .גנַאל םהיא טכָאק ןעמ ןעוו יו ,ץרַאװש טינ ןוא

 טגָאלש .ןיד ץנאג טקאהוצ ךעלטעלכ יד ןוא ןיירא ּפוז ןיא ךיוי לעסיב

 געמטָאנ ןוא ץלַאז ,ךעלקערב טעיװ-לוָאה ,ייווצ רעדָא ייא ןַא ןיירא

 בױא .טלעגערּפ ןוא טייקמעפ רעטהילגוצ רעפיט ןיא םיוא טגעל ןוא

 .םעירק רעדָא ךלימ לעסיב ַא וצ טסיג ,טכידעג וצ זיא גייט סָאד

 .טוג רהעז
 .סעקטַאל טנעלפ-גנע

 ךעלקערב ,ךלימ טנעלּפ-גנע 1
  .געמטָאנ ,ץלַאז םינ ,רעייא

 ,רעייא טימ וצ טניטראפ ןוא ּפָא טלייש ,טנעלּפ-גנע ןַא ּפָא טקַאב

 רַאֿפ גייט ַא טכַאמ ןוא ךעלקערב טעױװ-לוָאה ןוא געמטָאנ ,ץלַאז ,ךלימ

 ,רעפיט ןיא טלעגערּפ ןוא םינ ךעלקיטש ןיירא ךָאנ טיש .סעקטַאל

 ַא ןופ ןעכַאמ ןעמ ןָאק םעקטַאל עכלעזא טָא .טייקטעפ רעטהילנוצ

 ןעסנירג רעביא טביילב סע ןעוו טּפיוהרעביא .ןעסנירג עטכַאקעג ךס |

 ןעסע רעמענעגנא ןַא ןוא ,ןָאטראפ ױזַא ייז ןעמ ןָאק ,ןעטכענ ןופ

 .ןופרעד טרעוו

 לעז םעד ףיוא טעקטַאל ןעמ טכַאמ זעק ןופ -- .סעקטַאל זעק

 | .ןפוא ןעניב
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 .ו רעמונ ךעלצעלּפ לעפַאטרַאק
 רעקוצ רעניורב לעפעל-סע 2 ךלימ זָאלנג 1
 לעפָאטראק עטשטעווקוצ זָאלנ 1 רעטוּפ לעפעל-סע 1
 .?העמ טעיוו-לוָאה רעזעלג 8 .(ץנוא) ןעווייה לעקייק 1

 לעפעל-םע ייווצ ,רעטוּפ לעפעל-סע ןַא וצ םיִנ ,ךלימ יד ּפָא טהירב
 -ָאטרַאק עטשטעווקוצ זָאלג סָאד ןוא םעטמ םוצ ץלַאז ,רעקוצ םעניורב
 ַא ןיא טרהיפוצ רעהירפ ,ןעווייה יד ןיירא טוט ןוא סיוא טלהיק .לעפ

 רעזעלג יירד יד ןיירא טשימ טציא .רעסַאװ רעכילבייל זָאלנ בלַאה
 טענק ,ןהעגפיוא טזָאל ,ענישטשָאר יד טענקרַאפ ,להעמ טעיױװ-לוָאה|

 טקַאב ןוא ןהעגפיוא רעדיוו טזָאל ,ךעלעצעלּפ יד םיוא טכַאמ ,רעדיוו
 .(ץיח דַארג 890) ןעוויוא ןעסייח רהעז ןייק טינ ןיא

 ,2 רעמונ ךעלצעלּפ לעּפַאטרַאק
 רעייא 2 לעּפַאטראק עטשטעווקוצ
 .רעפעפ ,ץלַאז רעטוּפ

 ייוצ טימ לעּפָאמראק עטשטעווקוצ רעזעלג ייווצ סיוא טשימ
 ךעלבירג ןייא טקירד ,ךעלעצעלּפ סיוא טכַאמ .רעפעפ ןוא ץלַאז ,רעייא
 יז טלעטש .עלעצעלּפ ןעדעי ףיוא רעטוּפ לעקיטש ַא ןָא טקעטש ןוא
 .(ץיה דַארג 990) ןעוויוא ןעסייה רהעז ןייק טינ ןיא ןעקַאב

 .3 רעמונ ךעלצעלּפ לעּפָאמרַאק
 ייא 1 לעפָאטראק רעזעלג 2

 טייקמעפ לעפעל-סע 2 (טנימ) עקטאימ לעפעל-ייט 2
 .רעסַאו לעפעל-סע 2 ךעלקערב-הלח ענעקורט

 לעפָאטרַאק עטזיירעג רעדָא עטשטעווקוצ עסייח רעזעלג ייווצ וצ
 ,טייקמעפ לעפעל-סע ייווצ ,ייא ןַא ןופ לעכלעג ןעגָאלשוצ טוג ַא וצ טיג
 .עקמאימ עשירפ עטקַארבוצ ןיד ךעלעפעל-ייט ייווצ ןוא אקירּפַאּפ ,ץלַאז
 לעפעל-סע ייווצ טימ םע גידנעשימסיוא ,לעסייוו סָאד טּפַאלקוצ טציא
 םעד טָא ןיא ןייא ייז טקנוט ,ךעלצעלּפ יד םיױא טכַאמ .רעפַאװ
 טפרַאװ ןוא ךעלקערב-חלח טעיױוו-לוָאה עניד ענעקורט ןיא ןַאד ,לעסייוו
 דַארג 990) טייקטעפ רעסייה ןיא ,לָאמא ףיוא ךס ןייק טינ ,ןיירא ייז
 ,וצ םונ ייז טניורב ןוא (ץיה

 .ךעלעצעלּפ לעמיק
 לעמיוב רעדָא רעטוּפ להעמ טעיוו-לוָאה רעזעלג 2
 לעמיק ךעלעפעל-עעט 2 גניקייב לעפעלייימ עכאלפ 2

 רעסַאו רעדָא ךלימ .ץלאז ,ייא 1 ,רעדױּפ

 -יימ עכַאלפ ייווצ וצ טינ לחהעמ טעיװ-לוָאה רעזעלג ייווצ וצ
 יד טימ ןיירַא טבייר .ץלאז עקנעסיבַא ןוא רעדױּפ-גניקייב ךעלעפעל
 ןהעזסיוא לָאז להעמ סָאד זיב ,לעמיוב רעדָא רעטוּפ ליפ ױזַא טנעה
 ןיירא זָאלג ןיא טּפַאלק .לעמיק ךעלעפעל-ייט ייווצ וצ טיש .טעפ
 ןיא ןיירא טסיג ,רעסַאװ רעדָא ךלימ טימ בלַאה ן'זיב טסיגרעד ,ייא ןַא
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 ןוא לעטעלב ַא סיוא טעשטאק ,גייט םעד טענקרַאפ ,ןיירא להעמ רעד
 ןהָאמ טימ .טונימ ןהעצפופ א ןעוויוא ןעסייה ַא ןיא טקַאב ,טדיינשוצ
 .טוג ךיוא ייז ןענייז

 סעשטיוודנעס ןוא טסואט
 פכַאמ ןעמ ןעוו ,סיורא ךילריטַאנ טמוק טסואט רעטסעב רעד

 ?ארעביא ןיורב טרעוו סע .רעטסוָאט ןעשירטקעלע ןֿא ףיוא םהיא
 .ךיילג

 ,רעסעב ךָאנ זיא הלח ןעטסוָאט --- .טסוָאט רערעסעגב ךָאנ
 ןערעוו ייז .ןעוויוא ןעסייה ןיא ןיירַא ךעלצענעּפ יד טלעטש ןעמ ןעוו
 -צענעּפ ךס א ןעטסוָאטנָא ךָאנ ןעמ ןעק וצרעד ןוא ,ןיורב ךיילנ ךיוא
 .טייז רערעדנַא ועד ףיוא רעביא ייז טרעק .לָאמ א ףיוא ךעל

 "עג טימ ןעמ טכַאמ לכאמ םעד טָא -- .טסוָאט "טיב-רהער
 עניד עכילטע ףױרַא טגעל ןעמ עכלעוו ףיוא ,הלח ךעלצענעּפ עטרעטוּפ
 טימ וצ םע טקעד ןעמ ןוא (זעק רעלעג) זעישט ןַאקירעמַא ךעלקיטש
 "יוא ןעסייה ןיא ןיירא טלעטש .הלח לעצענעּפ ןעטרעטוּפעג א ךָאנ
 ,םייז רעטייוצ רעד ףיוא רעביא טרעק ןוא ,ןעניורבוצוצ ףיוא ןעוו
 .ןײרַא הלח רעד ןיא ןעצלָאמשוצ טרעוו זעק רעד זיב

 .(טיורב רעטוּפ) סעשטיוודנעס

 ןעלָאז ייז זַא ,הלח ךעלצענעּפ ןעדײנשוצּפָא רעסעמ ּפמעט ַא טימ
 ,םינ ךיוא הירב עטסערג יד וליפא ןָאק ,ןייז וצ ףרַאד סע יוװ ,ןהעזסיוא |

 יז ןעו ,ןעמָאנ םעד טרעװ ןַאד רָאנ ןענייז סעשטיוודנעס
 .טַאלג ןוא ןיד ןעטינשעג ןענייז

 -קיטש עקנעניד ּפָארַא טמענ ,ןערָארּפרַאפ זיא רעטופ ןעוו
 "ימש .ערעדנַא'ס ןעבענ םנייא הלח רעד ףיוא םיוא ייז טגעל ןוא ךעל
 - .רעווש זיא ןער

 ּפָארַא םדיינש רהיא רעדייא הלח םעיװ:לוָאה יד טרימשַאב
 .טינ ךיז סע טלעקערבוצ .לעצענעּפ סָאד

 -דנעס ןעכַאמ םייב הימ ןוא טייצ ךס ַא ןייא טרָאּפש ןעמ
 -יפעג םעד טימ רעטוּפ יד סיוא רעהירפ טשימ ןעמ ןעוו ,סעשטיוו
 יד טגעל ןעמ ןוא ,לעצענעּפ ןייא זיולב קיד טרימשַאב ןעמ ןוא סטכעל
 | .ןעמאזוצ ייווצ

 יד טכַאמ ןעמ ןעוו ,ןַאד סױרַא ןעמוק סעשטיוודנעפ ענהעש |
 (עטרַאדרַאפ סָאד) ערָאק יד םורַא ךָאנ טדיינש ןעמ ןוא ןיד ךעלצענעּפ

 ,ךיוא
 -צענעּפ יד ןעפרַאד יטראפ א רַאֿפ סעשטיוודנעס יד ייב

 ןעליפנָא קיד ייז ףרַאד ןעמ .ךיור יו ןיד ױזַא ןעטינשעג ןערעוו ךעל

 -קיטש עגיכיקע-רעיפ רעדָא ,עגיכיקע-יירד ףיוא ןעדיינשוצ ןַאד ייז ןוא

 -ַאּפ טסקעװעג ןיא ןעלקיוונייא רעדנוזַאב לעקיטש ןעדעי ןוא .ךעל
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 -דנעס יד ןעדיינשוצ עכלעוו ,םעמרָאפ ןארַאֿפ ךיוא ןענייז סע .ריּפ
 רעמיא ןעמ ףראד ערָאק עטרַאה יד .ןערעטסומ ענהעש ןיא סעשטיוו
 .ןעדיינשקעווַא

 טימ טמהענ ןעמ סטרעפעפעג ןוא סנעצלאזעג רענינעוו סָאװ
 ןעמ זיא גיטשרוד רענינעוו ץלַא ,קינקיּפ ַא וצ םעשטיוודנעס יד ןיא
 טרָאד

 א וצ ןעמהענוצטימ ףיוא סטכעליפעג שטיוודנעס סָאנ
 -ניײרַא סָאד טרָאד טשרע ןוא יולס א ןיא ןערהיפ וצ טוג זיא קינקיּפ
 -אנ א ןיא ןערהיפ ןעמ ףרַאד עטַאלַאש .ךעלצענעּפ יד ןעשיווצ ןעגעל
 ןוא (עטָאריס) טָאלקלױא קימש ַא ןיא טלעקיוועגנייא ,ךוטדנַאה ןעס
 .םעשטיוודנעס יד ןיא ןענעלניירַא יז ץַאלּפ ן'פיוא טשרע

 | .ןעצכעליפעג שטיוודנעס-שיילפ

 -סיוא שיילפיקַאה עטלעגערּפענּפָא -- .סעשטיוודנעפ שיילפ
 רהעז זיא סטַאניּפ ןוא עקרעגוה ערעיוז עטקַאהוצ ןיד טימ טשימעג
 - .םטכעליפעג שטיוודנעפ רעטונג ַא

 זָאלג ַא טימ ייא ץטכָאקענּפָא עטרַאה א ןעמאזוצ טקַאה רעדָא
 טימ סיוא טשימ ןוא עקרעגוא עטרעיוזעג עניילק 8 ןוא שיילפ ךעלקיטש
 .זענַאיעמ

 זָאלג לעטרעפ יירד וצ -- .סעשטיוודנעס שיילפ רענהיה
 לעטרעפ ַא וצ טיג שיילפ רענהיה עטקַאחוצ רעדָא ,ענעטינשעגנָא ןיד
 -סַאמ ענירג עטקַאהוצ זָאלג לעטרעפ ַא ,ןעלדנַאמ עטקַאהוצ ןיד זָאלג
 | ,זענָאיעמ ןוא םעניל

 רענהיה זָאלג רעבלַאה ַא וצ -- .ירעלעס ןוא שיילפ רענהיה
 -קיטש לעפעל-סע ןַא ,ירעלעס ךעלקיטש זָאלג עבלַאה ַא וצ טיג שיילפ

 םיוא טשימ ןַאד ,ןיד ןעמַאזוצ ץלַא סָאד טקַאהוצ ,רעפעפ םענירג ךעל
 | .זענאיעמ טימ

 .עטלַאק זָאלג לעטרעפ ףניפ וצ -- .סעשטיוודנעס שיילפ-םַאל
 -ץנעמיל עלעפעל א ,רעפעפ ,ץלַאז וצ טיג שיילפ-םַאל עטכָאקענּפָא
 .טוג טקַאחוצ ןוא עקטאימ ענירג עלעפעל ַא ןוא טפאז

 זָאלג לעטרעפ ףניפ וצ -- .סעשטיוודנעס שיילפ-סבלַאק
 -עג שימייה עקנעסיבא ,רעפעפ ,ץלַאז וצ םינ שיילפ-סבלַאק ךעלקיטש
 ץנַאג טקאהוצ .טּפַאזענעמיל לעפעל-סע ןַא ןוא עצישטרָאג עטכַאמ
 .טוג

 ןעמעטסוָאמעג ןעמירָאװ ןייא ףיוא -- .סעשטיוודנעס בָאלק
 -ןבירג ענעקורט עטזָאלעגסױא םיוא טגעל הלח טעיוו-לוָאה לעצענעּפ
 טגעל ןעביוא ןופ ,(ןָאקעב ןעמהענ ןעטסירק) ץלאמש-רענהיח ןופ סענ
 ןופ ןוא (ןעקישט) ןוה עטכָאקעג ךעלקיטש ענעטינשעג ןיד ףיורא
 רעביא םקעד .(839 לעטעלב) גניסערד דַאלַאס טימ טרימשַאב ןעביוא
 .טסוָאמ לעצענעּפ א ךָאנ טימ

 -םייוו עטכָאקעג-טראח יד טקַאהוצ -- .סעשטיוודנעפ רעייא
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 יד ךרוד טשטעווק רעייז םענעטָארד ַא ךרוד .רעייא רעיפ ןופ ךעל
 םיוא סָאד טשימ .ךעלסייוו יד וצ וצ ייז םינ ןוא ךעלכלעג עטרַאה
 -עּפ עטרעמוּפַאב יד ןָא טליפ ןוא 2 לעטעלב) גניסערד דַאלַאפ טימ
 .הלח טעיו-לוָאה ךעלצענ

 טימ םיוא טשימ ,עקרעגוא ערעיוז א ןוא רעייא טקַאהוצ רעדָא

 .זענַאיעמ
 -רעמאוו עשירפ רעביא טביילק -- .סערק-רעטאוו ןוא רעייא

 עטראה ךיוא טקַאחוצ .ןיד יז טקַאהוצ ןוא סיוא טםוגנ יז טשַאוו ,סערק
 .טצענַאב ןוא רעפעפ ןוא ץלַאז ,סערק ן'טימ סיוא ייז טשימ ,רעייא
 -צענעּפ עניד עטרימשַאב רעטוּפ טימ יד ןָא טליפ ןוא זענָאיעמ טימ
 .טיורב טעיווילוָאה ךעל

 -עּפ עניד ןָא טרימש -- .סעשטיוודנעפ רעטופ ַאטנעמיפ
 / ץדעי טגעל .(604 לעטעלב) רעטוּפ ָאטנעמיּפ טימ טעיוו-לוָאה ךעלצענ
 סָאד םורַא טדיינש .ףיונוצ ייז טסערּפ ןוא ןעמַאזוצ ךעלצענעּפ ייווצ
 | .םיקלח עגיכיקע-יירד ייווצ ףיוא טלייטוצ ןוא עטרַאח

 -ירג) סווילָא טקַאהוצ -- .סעשטיוודנעס ַאטנעמיּפ ןוא זעק
 ךיילג (סרעפעפ עטיור עטכַאקעגּפָא) סָאטנעמיּפ טימ (םענילסַאמ ענ
 -ַאב .(ועישט טאּפ) זעק ןעכייוו טימ סיוא סָאד טשימ ןוא ךיילנ ףיוא
 טגעל ןעטייווצ ן'פיוא ןוא ,רעטוּפ טימ לעצענעּפ ןיד ןייא ףיוא טרימש
 .ןעמַאוצ ייז טגעל ןוא סטכעליפעג סָאד טָא ףיורא

 זעישט-םירק--סעשטיוודנעפ סענילסאמ ןוא זעישט-םירק
 טימ ןוא (סענילסַאמ ענירג) סווילָא עטקָארבוצ ןיד טימ טשימעגסיוא
 ןײרַא ּפַאש ןיא םעשטיוודנעס רַאפ עניוָאנ עמהענעגנַא ןַא זיא םינ
 -עסעב א וצ ךָאנ טינ עטָאלַאש ךעלטעלב רָאּפ א .קינקיּפ א וצ ןוא

 ,ןעסע ן'רַאפ ןעגעלניירַא ןעמ ףרַאד עטָאלַאש יד רעבָא .םעט ןער
 ,רהיא ןופ סַאנ טרעוו הלח יד לייוו

 -םעירק ןָא טרימש -- .סעשטיוודנעס לעפע-ןייפ ןיא זעק
 טימ ייז טקעדַאב ןוא טעיוװ-לוָאה ךעלצענעּפ עטרעטוּפַאב ףיוא זעישמ
 .לעּפע-ייּפ ךעלטפער

 א טמהענ -- .סעשטיוודנעס אנאנאב ןוא רעטוּפ-טאניּפ =

 א טימ םיא טשימ ןוא (6008 לעטעלב) רעטוּפ-טָאניּפ זָאלג עבלאה

 ןירַא שטעווק ןוא ,רעסַאװ עסייח רעדָא ,עקנַאטעמס זָאלנ לעטרעפ
 ,טשטעווקוצ טוג ,סענאנאב ייווצ טימ םיוא טשימ ןוא טפַאזענעמיל
 זיא ךעלטפער ןיא אנאנאב יד .הלח ךעלטפער יד קיד טקעדַאב ןוא

 .טונ ךיוא
 טשימ -- .סעשטיוודנעפ ןעצנאראמ ןוא רעטמופ-םאניּפ

 עקנַאטעמס זָאלג לעטרעפ ַא טימ רעטוּפ-טאניּפ זָאלנ עבלַאה ַא סיוא

 ףורַא םגעל .רילָאק ןיא לעה ןוא טַאלג טרעוו סָאד זיב ,טנָאלשוצ ןוא

 .דַאלעמרַאמ ןעצנַארַאמ ַא טימ טקעדַאב ןוא הלח ךעלצענעּפ יד ףיוא קיד

 א טמהענ -- .שטיוודנעס עלעביצ ןוא רעטופ- טָאניּפ
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 םיא טוג טשימ .זענָאיעמ זָאלג לעטרעפ ַא ןוא רעטוּפ-טאניפ זָאלג
 ןעמ .הלח יד טרימשַאב ןוא עלעגניצ ַאדוימרעב רעטקַאהוצ ןיד ַא טימ
 .ךעלטפער ןיא ןעכיורבעג עלעביצ יד געמ

 לעטירד ַא טקַאהוצ -- .שטיוודנעס ירעלעס ןוא ןעלדנַאמ
 םיוא טשימ ןוא ירעלעס עסייוו זָאלג לעטירד ייווצ ןוא ןעלדנַאמ זָאלג
 .זענַאיזימ זָאלג לעטרעפ א טימ

 -עטש ןיד רהעז טקאהוצ -- .סעשטיוודנעס ירעלעס ןוא סינ
 עטלהעשעגסיוא עכילטע ןיד רהעז טינ טקַאהוצ ,ירעלעס עסייוו ךעלעק
 עטכַאמעג שימייה טימ טצענאב ןוא ףיונוצ טשימ .םינ ענעשלעוו
 -לוָאה עטרעטוּפעג עניד ןעשיווצ ןיירַא טגעל ,(552 לעטעלב) זענָאיעמ |

 .הלח ךעלצענעּפ טעיוו
 (זעק רעכייוו) זעישט-טאּפ (1 -- .סעשטיוודנעס עטשימענ

 -ילסַאמ ענירג ,עקרענוה רערעיוז רעטקאהוצ-םוג טימ טשימעגסיוא
 -דנעס רַאפ טוג ןענייז (ָאטנעמיּפ) רעפעפ ןעטיור ןעטכַאקעג ןוא סענ
 ,סעשטיוו

 ןוא םינ ,ןעמיולפ ,ןעלטיימ ,ןעגייפ ,םעקענשזָאר עטקאהוצ (2
 ,טפאזענעמיל רעדָא ,זענָאיעמ טימ טשימענסיוא ץלַא סָאד

 -סיוא סָאנַאנַאב ןוא ןעלטייט ןענייפ ,סעקנעשזָאר עטקאהוצ = (6
 ,גניסערד דַאלַאס טימ ךָאנרעד ןוא רעטוּפ-טאניּפ טימ טשימעג

 ןערעטוּפ ןוא ןעזעק עטעווארפרַאפ
 .ועק רעטשימענ

 טוט ןוא ענעטעמס עסיז לעסיבַא טימ זעק ןעשימייה םיוא טשימ
 -רעטוּפ ףיוא טוג רהעז .לעמיק רעדָא ,(סנירג ןימ ַאזַא) םוויישט ןיירַא
 .םיורב

 .ועק ַאטנעמיּפ |
 עטכַאקענּפָא ,ענעגיזעגּפָא טימ זעק ןעשימייה ןעכייוו םיוא טשימ

 רהעז זיא סָאד ןוא ,(סָאטנעמיּפ) םרעפעפ עיור עסיז עטשטעווקוצ ןוא
 .(דָארב-רעטוּפ) םעשטיוודנעס רַאּפ קַאמשעג

 .רעטוּפ טָאניּפ
 .(סעקשַאטסיפ) סטַאניּפ ןופ טכַאמ ןעמ עכלעוו ,רעטוּפ זיא סָאד

 רקיע רעד רעבָא ,םילכאמ ןיא ןיירַא ךס ַא רהעז טמוק רעטוּפ יד טָא
 -רַאפ ןעטיילק יד ןיא .סעשטיוודנעס ןיא טונג זיא יז סָאװ ,סָאד זיא
 -ץלג עטכַאמרַאפ ןיא ןעטסרהעממַא ןוא ,טנופ ן'פיוא סָאד ןעמ טפיוק
 רהעמ ךס 8 זיא ,עילַאק לענש טרעוו רעטוּפ-טַאניּפ יו ױזַא רעבָא .רעז
 טָא ןוא יעשירפ לָאמ עלא ןעבָאה וצ םוא ,ןעכַאמ וצ ןיילַא יז םַאזטַאר
 :סָאד ןעמ טכַאמ ױזַא

 ןיא םיוא ייז טגעל ,סטכעלָאש רעד טימ םטַאניּפ עיור טפיוק
 טשימ .ןעטָארב ןעוויוא ןעסייה 8 ןיא ןיירא ייז טלעטש ןוא עלעקעכ א
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 ןוא סיוא ייז םלהיק .ןעטָארבעג ךיילג ןייז ןעלָאז ייז זַא ,טּפָא ייז
 ןופ קעד םעד ףיוא טנעה יד טימ ןערעדָאי יד טבייר ןוא ּפָא ייז טלהעש
 ץפיוא ןַאד .לעקישָאק םענעטָארד רעדָא ,ּפיז רענרעזייא רערעטיש ַא
 -םייה עטיור יד ןוא ,רערעדנַא רעד ןיא ילכ ןייא ןופ ייז טפרַאװ טניוו
 ןעזָאלבעגקעװַא ױזַא טָא ןערעוו ךעל

 ן'פיוא לעכלימ ןיא ייז טלָאמוצ ןוא רעביא סטַאניּפ יד טצלַאז טציא
 זיא רעטוּפ יד ביוא ,ןעלָאמ וצ לָאמ ייווצ טוג זיא סע .רעסעמ ןעטסניד
 .גונעג טָאלנ טינ

 -רַאפ סטַאניּפ טרָאס רעטונ א .טנוזעג רהעז זיא רעטוּפ-טַאניּפ
 ןיא .(סקעטשפיב) קחהעטספיב ַא יו ,זייּפש עטפַאחרַאנ רחעמ טגָאמ
 עטוג ןיא זַא ,ןעבעגעגנָא טרעוו 859 .מונ ןיטעלוב רענָאטננישַאוו םעד
 ןיאעטָארּפ טנעצַארּפ 29 ,רעסַאװ טנעצָארּפ 2 ןארַאפ זיא סטַאניּפ
 ;ןעלארענימ טנעצָארּפ 8 ןוא ,ליוא טנעצָארּפ 4/ ,(לאירעטַאמ-שיילפ)

 טנעצָארּפ 19 ,רעסַאװ טנעצָארּפ 65 ןַארַאפ זיא קחהעטספיב ןיא ןוא
 | .ןעלַארענימ טנעצַארּפ 1 זיולב ןוא ןיאעטָארּפ |

 .רעטוּפ-טַאניּפ טימ ןעשימ טינ ןיוש ןעמ ףרַאד לעמיוב ןייק

 .רעטוּפ ַאטנעמיּפ
 עטיור ,עסיז טימ סיוא טשימ .רעטוּפ זָאלג עבלַאה ַא טמהירק

 -כרוד טוג ןוא ןערָאװעג טכָאקעגּפָא רעהירפ ןענייז עכלעוו ,סרעפעפ
 .םעשטיוודנעס רַאפ טוג רהעז .רעייז א ךרוד ןערָאװעג טשטעווקעג

 ךיי רעד וצ
 ,.סנאטורק

 יד קעװַא טדיינש ,הלח טעיװ-לוָאה ךעלקיטש עניד ןָא טדיינש

 .-רעיפ) סיַאד ףיוא ךעלקיסַאּפ יד ןוא ךעלקיסַאּפ ףיוא טדיינשוצ ,ערָאק

 רעדָא ,םטעפ ןעניכָאק ןיא ןיירַא ייז טפרַאװ ,(ךעלקיטש עגידכעקע

 -עלובאב ףױא םיױא טגעל ,סױרַא ייז טמהענ .ןעניורבוצוצ לעמיוב

 .ךעלעדנַאמ יוװ ,ּפוז רעד וצ טוג זיא סָאד .ריּפַאּפ

 הלח ךעלקיטש עטרימשַאב ןופ ךיוא ןעמ טכַאמ סנאטורק יד טָא

 דוצ ןעוויוא ןיא ןיײרַא ייז טלעטש ןעמ ןוא ,(סטעפ רעדָא ,רעטוּפ טימ)

 .ךיוי רעד וצ טוג ךיוא ייז ןענייז סטעפ ןהָא רָאנ רעבָא .ןעניורבוצ

 .ןעשקַאל טעיוו לואה

 .רעסַאװ ,ץילַאז ,ייא 1 .להעמ טעיוװ-לוָאה רעזעלג 2

 ןַא טמהענ ןוא ץלַאז להעמ טעיװי-לוָאה רעזעלג ייווצ וצ וצ טיש

 זָאלג עבלַאה א ןעמוקסיוא לָאז סע זַא ,רעסַאװ טימ טסיגרעד ןוא ייא

 סע טזָאל ןוא לעגייט ןיד ַא םיוא טעשמַאק ,סיוא טשימ .טייקניסילפ

 רצ ןוא ןייא טלעקיו .העש רַאּפ ַא ןעטייז עדייב ףיוא ןענעקורט

 .טלעפעג ךייא יוו רעדא ,ינָאראקאמ עטיירב יו ,ןעשקַאל יו ,טקָארב
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 -רַאפ זיב טכָאק ןוא רעסַאװ רעגיכָאק רענעצלַאזעג ןיא ןיירַא טנעל
 םעווַארּפרַאפ רעדָא ,ּפוז רענייר טימ טנעכייצעגסיױא זיא סָאד .גיט
 זעק טימ רעדָא ,ץלַאמש ןוא עשאק רענעשטערג טימ טייחרענעקורט
 -סיוא יד יו רעטנוזעג ןוא רעסעב ךס ַא .סָאטײמָאט טימ ,רעטוּפ ןוא
 .ןעשקָאל עסייוו עשימייה יד רעדָא ,ימענאּפס ,ינָארַאקַאמ עטכיילבעג

 .ןעשקָאל ןעלדנַאמ
 .םייקמעפ  .רעייא טימ גייט רעטיש

 -מעפ ּפָאמ ןעטהילגוצ םעד ףיוא קַאלשכרוד םעד ףױרַא טלעמש
 8 טימ טכַאמעג זיא סעכלעוו ,גיימ רעטיש זייווכעלסיב טסיג ןוא טייק
 וצ טוג ןענייז ןוא םעוװעטרַאחראפ ןערעוו ךעלעקעטש יד .רעייא רַאּפ
 | .ךעלעדנַאמ יװ ,ךיוי רעד

 .גיימט טעיוו-לואה |
 (סױססאלק) םעקשטינרַאװ רַאפ טנעכייצעגסיוא זיא גייט סָאד טָא

 לָאמ טרעדנוה ןוא ,רעטנוזעג רעבָא ,רעלקנוט זיא סָאד .סעשינק ןוא
 -ַאז עגיבלעז יד טימ דארג ןעליּפנָא ןעמ ןָאק םעשינק יד .רעקַאמשעג
 .להעמ ןעטכיילבעגסיוא םעד וצ טמהענ ןעמ יוװ ,ןעכ

 טימ רעדָא ,רעטוּפ ןוא זעק טימ ןעטָאשעגרעביא סעקשטינרַאװ יד
 עטקאהוצ טימ .לכאמ ַא רָאג ןיוש ןענייז ,עשַאק רענעשטערג רעטעּפ
 .דנעקיווקרעד טושּפ יז ןענייז שיילפ-לעסָאר ַא ןופ ךיוי ןוא רעבעל

 סעשַאק עטנַאקעג
 ןעכָאק וצ יו טינ טסייוו סָאװ ,יורפ עשידיא ןייק ָאטינ זיא םע

 ןיא רעבָא .ןעּפױרג ענרעבָאה ןוא ענעטשרעג ,ענעשטערג ןופ סעשאק
 ץוחַא ,ןעסיוו סעּפע ךָאנ ןעמ ףרַאד טפַאשלעזעג רעשיטסילַאטיּפַאק ַא
  ףעלּפיײרג יד ןענייז יצ ,ןהעטשרַאפ ףרַאד ןעמ .ןעכָאק וצ יו םעד
 | .שלַאפ יצ ,לארוטַאנ

 רעד לייוו ,טעװעשלַאפעג גינעוו ןערעוו ךעלּפײרג ענעשטערג יד
 . -רהעממַא ןערעדָאּפ ,דנַאל ןיא ָאד ייז טסע סָאװ ,םלוע רעשידנעלסיוא
 עסייוו עקַאט טכַאמ ןעמ .ןעיילק יד טימ ןעּפױרג עלעקנוט יד ןעטס
 -נַאג סָאד .םינ ייז ןעליּפש עלָאר עסיורג ןייק רעבָא ,ךיוא ךעלּפײרג
 לרעּפ) ענעטשרעג ,ענעצייוו ,ענרעבָאה יד טימ ןָא טהעג ןעוועשלַאפ עצי

 רימ ןעלעוו ייז ןופ ןוא ,ןעּפױרג ןוא ןעלהעמ ענעזורוקוק ןוא (ןעּפיױרג
 .רעטרעוו רָאּפ ַא ןעגָאז ָאד

 .(ךעלּפיירנ ןוא להעמ ענרעבָאה) להימטיוא
 -ידיא רענאקירעמַא ןא וצ להימטיוא ,.ב .צ ,טנַאז ןעמ ןעוו

 -יּפ) לעדנַאמרַאק םענהעש םעד ןופ טכַארט א דלַאב יז טוט ,יורפ רעש
 רימ רעבָא .ירעפָארג רעד ןיא סעצילאּפ יד ףיוא טהעטש סָאװ ,(עלעד
 ,ןעלהעצרעד רימ ןעליוו טָא ןוא .להימטיוא ערעדנַא רָאג ָאד ןעניימ
 לענש טינ ךיז טכָאק ,רוטַאנ רעד ןופ טמוק יז יו ,רעבָאה יד ; םורָאװ
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 -םע ךיוא רהיא טמהענ ךעלּפיײרג-רעבָאה ףיוא טלעקערבוצ וליפא .ּפָא

 ףרַאד ןעמ זַא ,ןעמ טוט סָאװ רעבָא .ןערעוו וצ גיטרַאפ העש עכיל
 ,אקירעמא ןיא ,ָאד ןוא טייברַא רעד וצ לענש ןעפיול הירפ רעד ןיא
 ןיא ךלימ טימ עשַאק לעסיבא ןעסע וצ עדָאמ יד טרָאפ ךָאד זיא

 ? הירפ רעד
 -נָא ןעבָאה ןוא לכש 8 ףיוא ןעלַאפעג ןעטנַאקירבַאפ יד ןענייז ָאט

 ןעקירבַאפ יד ןיא ךיז ייב האובת עטרַאה יד טָא ןעכָאק ןעביוהעג
 -ץק טלָאװ ןעמ ןעוו ,קסע רעטכעלש ןייק ןעוועג טינ אקוד טלָאװ סָאד
 ןיא יז יו ױזַא טָא עשַאק עשירפ טרָאװק עבלאה א ןעפיוק ןהעג ןענ

 םמעייז ָאמ .ןָאט םינ ךָאד ןעמ ןעק סָאד רעבָא .רעסַאװ ן'טימ סָאנ
 טשטעלפ ןעמ ;םיא ןעמ טנעקורט עשַאק יד ,ּפָא רעסַאװ סָאד ןעמ
 ןיא ןיירַא טייחרענעקורט יז טנעל ןעמ ןוא ,סיוא יז טעשטַאק ןעמ ןוא

 ,ןיירא ןעמיילק יד ןיא ייז טקישוצ ןעמ ןוא ,ךעלדנַאטרַאק ענהעש יד טָא
 -ארענימ ןַארַאפ ןענייז רעכָאה ןיא זא ,ךָאד טסייוו רהיא רעכָא

 ,טושּפ .ךילדעש רָאנ זיא האובת עדעי עכלעוו ןהָא ,סנימאטייוו ,ןעל
 ,ןײרַא רעסַאװ ןיא טקעװעגסױרַא ןעכַאז יד טָא ךיז ןעבָאה ןעכָאק ןיא

 -עג ןעסָאנעגסױא ןעקירבאפ יד ןיא טרָאד ייז ןענייז רעסַאװ ן'טימ ןוא

 .רעכַאמ-טייקרעיוז ַא ,זייּפש ץזָאלזייּפש ַא ןָא זיולב טמוק ךיַײא .ןערָאװ |
 -רעייפ ןיא ךייר טציא ַאקירעמַא ןיא ָאד ןענייז רימ יוו ױזַא רעבָא

 (םרעכָאקיערַאּפ) סרעקוק-םיטס ןיא ,(רעייפ ןהָא סנעוויוא) סרעקוק-סעל

 יו ןעטנַאקירבַאפ יד טָא ןערעה רימ ןענָאק ,סרעלױב-לבָאד ןיא ןוא
 ,םייה רעד ןיא סעשַאק ןעכָאק ןיילא ןענַאק רימ ןוא ,רעטַאק םעד
 ,רעבָאה עצנַאג יד ןופ .ח .ד ,(רעבָאה עצנַאג) סטוָא-לואה יד ןופ עקַאט
 רעבָא יד טָא טסייה שילננע ףיױא .ךעלקיטש ףיוא טקַאהוצ רָאנ
 טסָארּפ ףיוא רעבָא ,"סמיוא דעה-דיּפ , רעדָא ,"סטיוא טָאק-ליטס,
 : .ךעלּפיײרג ענרעבָאה יד סָאד זיא ןושל עמַאמ

 .עשאק ךעלּפיירג ענרעבַאה

 ,רעסַאװ רעזעלג 8 .ץלַאז ,ךעלּפײרג זָאלנ 1

 ןעטשרעביוא םעד ןיא רעסַאװ רעטלַאק ןיא ןעכָאק ףיוא טלעטש

 זַא ,טינרָאנ טשימ ,וצ טקעד ,טצלַאזַאב ,רעלױב-לבָאד םעד ןופ לעּפעט

 ,גיטרַאפ סָאד זיא העש 3--9 ןיא ןוא .טשטעווקוצ ןערעוו טינ לָאז יז
 ,גיטכיר טדעיז לעּפעט עטשרעטנוא סָאד ביוא ,ךילרימַאנ

 ךעלדנערעק עצנַאג יד ,זייר עניורב יד ךיוא ןעמ טכָאק ױזַא טָא
 .(מעיוו דקערק) ץייוו ענעטלַאּפשעג יד ןוא ,ץייוו

 ןערעוו ,ספַאּפ יד ,סקעלפ-ןרָאק יד יוװ ,סדופ-טסעפקערב עלַא יד
 .ןעקירבַאפ יד ןיא טכָאקעג

 .זייר עניורב
 ,רעסַאװ רעזעלג 3 ,ץלַאז ,זייר זָאלג 1

 זייר זָאלנ ןייא וצ :ױזַא טָא ןעכָאק ךיוא ןעמ ןָאק עשַאק יד טָא
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 -םיוא טלעטש .םעט םוצ ץלַאז ןוא רעסַאװ עטלַאק רעזעלג יירד טמהענ
 ,וצ גנע טקעד ,טדעיזרַאפ סע ןעוו ןוא ּפָאט ןעכילנהעוועג א ןיא ןעכַאק
 ןָא טינ טרהיר .ןעדעיז םיוק לָאז סע זַא ,ױזַא םַאלּפ םעד ןייַא טהערד
 -עק רעדעי .גיטרַאפ סָאד זיא העש לעטרעפ יירד ןיא .לעפעל ן'טימ
 ,רעדנוזַאב זיא לעדנער

 .םעשַאק ענעצייוו
 ףיוא) ,ךעלּפיירג עסייוו יד ןופ טכַאמ ןעמ סָאװ ,עשאק ענעצייוו יד

 ,ןעסע טמירָארַאפ א זיא סָאד .ןעסע שלאפ 8 רהעז זיא ,(אנירַאפ שילגנע
 ,רהעמ טינ זיא סָאד .סנימאטייוו ןוא ןעיילק יד ןחָא ,ןעלארענימ יד ןהָא
 -רעק םעד טינ רע טעװעדָאח רָאנ טינ ,רעכלעוו ,לאמכַארק רעסייוו יוז
 .םהיא טרעױזרַאפ רע רָאנ ,רעּפ

 רעד ,ךילמענ .עכילריטַאנ יד ןענעז ךעלּפיײרג ענעצייוו עטסעב יד
 .ןעיילק יד טימ ,ךעלּפיײרנ יד ,ץייוו רעצנַאג רעד ,ץייוו רענעטלַאּפשעג
 -לבָאד רעד .ץייוו ןיא ןייז וצ ףרַאד סע סָאװ ,ץלַא ךיז ןיא ןעבָאה ייז
 .ךעלּפיײרג יד טָא ןופ ןעכָאק םייב ץונוצ רהעז טמוק רעליוב

 .עשאק ענעטשרעג
 יז ןופ טהיצ ןעמ רעבָא ,טוג רהעז ךיוא ןענעז ךעלּפיירג יד טָא

 םעד טימ ייז טפור ןעמ ןוא ןעבעל ןוא בייל סָאד בָאדַא ךילנהעוועג
 ןענעז ןעּפױרג לערעּפ עטסעב יד ."ןעּפיורג-לערעּפ , ןעמָאנ ןעשיטעָאּפ
 יז ןָאק ןעמ .ךיז ףיוא לעטייח עלעקנוט א ןעבָאה סָאװ ענינעי יד
 יז םעוו ןעמ ןוא ע'תמא יד רָאנ טרעדָאפ רעבָא ,ןעניפעג טינ טעמכ
 .ןעוועשלַאפ וצ ןערעהפיוא

 .(לחהימ ןרַאק) עשאק עזורוקוק
 טפַאשלעזעג עניטנייה סָאװ ,רימ ןעביײרשַאב 80 לעמעלב ףיוא

 ךילרהע ןייק ןוא .עזורוקוק רעד ,לעדנערעק ןעגיטכיוו םעד טָא בָא טוט
 סָאד זיא ךָאד ןוא .ןענירק טינ רָאג עקַאט ןעמ ןַאק להעמ עלעג לעסיב
 םָא ןופ םילכאמ עטוג לעיפ ױזַא ןעכַאמ ןַאק ןעמ ןוא ןעסע טנוזעג ַא
 מימ טנעכייצעגסיוא סָאד זיא קָאמשהירּפ רַאפ עשַאק סלַא .להעמ רעד
 -רַאפ טנַאקעג טלָאװ ןוא רעקוצ םעניורב טימ רעדָא ,ךלימ ןוא גינָאה
 ןיא ןייז לָאז סע זַא ױזַא סעשאק ערעדנַא יד ןופ ץַאלּפ סָאד ןעמהענ
 .ןעביילקוצרעביא ךיז סָאװ

 -ַאּפממָאק עסיורג ַא וצ ןעבירשעג ןיילַא לָאמַא ןעבָאה רימ
 ןוא ,להעמ ןרָאק-לָאה עצנַאנ יד ייז ןעכבָאה יצ ךיז גידנעגערּפנָא ,עינ
 ."גנאל ןהעטש טינ ןָאק םע, ,"ןיינ; טרעפטנעעג טָאה ןעמ

 רימ ןוא ,רעזעל ענייז וצ הצע ןַא ןעבעגעג לָאמַא טָאה ילייוו .רד
 ךיז טפיוק : סרעזעל ערעזנוא וצ ענייז הצע יד טָא ןעבעג טציא ןעלעוו
 (קינהעלאקאב) רעסַארג א ןעכלעוו ןיא לעכלחימ א ,לעכלחימ ןיילק א
 ןוא ,סָאד ןעמ טפיוק רַאלָאד ןהעצ טימ .םינוק ענייז רַאפ עפָאק טלָאמ
 ןיוש ןעמ ןַאק ןַאד ,זיוה ןיא קירטקעלע רעד וצ וצ סע טעּפעשט ןעמ
 ,להעמ עלעג עגיטכיר ,עשירפ ןעבָאה גידנעטש ןוא רענלימ ַא ןייז ןיײלַא
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 גידנעטש ןוא רהיא ףיוא ןעלָאמוצ ךיוא ןעמ ןָאק ךעלדנערעק ערעדנַא
 טפָא ךיז ןענָאלקַאב סע יוװ ,םירעוו טימ להעמ טינ ,להעמ עשירפ ןעבָאה
 .ןעטיילק יד ןיא להעמ טעיװ-לוָאה יד ןעפיוק סָאװ ןעיורפ

 . רעמונ לחעמ רעלענ ןופ עשאק
 .רעסאוו רעזעלנ 9 / .ץלאז ,להעמ זָאלג 1

 מימ טסע .העש בלַאה א ןוא ייווצ ןעגעג רעליוב לעבָאד ןיא טכָאק
 .ץלַאז טימ םתס רעדָא ,רעקוצ םעניורב טימ ,גינַאה

 | .2 רעמונ עשַאק להימ ןרָאק
 ֿבעדָא רעסאוו עסייה רעזעלג 4 .להעמ עלעג זָאלג 1
 .ךלימ .ץלאז עלעפעל-עעט ךַאלּפ 1

 זַא ,ךלימ רעדָא רעסַאװ רעטלַאק זָאלנ ַא ןיא להעמ סָאד טרהיפוצ
 ; ךלימ רעדָא רעסַאװ עגירביא סָאד ףיוא טכָאק ,רעטיש ןייז לָאז סע
 -נעשימ ,להעמ עטרהיפוצ סָאד ןיירַא טסיג ןוא ,ץלַאז סָאד ןיירַא טפרַאװ
 גיצרעפ א ןעגעג ןעכָאק ןוא ןעדעיזפיוא טזָאל .טייצ עצנאנ יד גיד
 ם'נופ רעסַאװ ןעסייה םעד ןיא ןיירַא עשַאק יד טָא טלעטש ןַאד ,טונימ
 .העש יירד ַא ךָאנ טכָאק ןוא רעליוב לעבָאד ןופ לעּפעט ןעמשרעטנוא
 טנעװַא ןיא ןעלעטשניײירַא סָאד ןעמ ןָאק רעקוק סעלרעייפ ַא ןיא
 ,סעקנישזַאר עטכָאקעג טימ ןעגנאלרעד הירפרעד ןיא ןוא (408 לעטעלב)
 ,ךלימ רעדָא עקנעטעמס טימ ןוא ןעלטיעט עטקַאהוצ רעדָא

 -עג סױרַא עשאק יד טמוק רעסַאװ רענינעוו טכיורב ןעמ ןעוו
 ןעמ ןוא עלעקעב חלח ןעטצענַאב א ןיא ןיירַא יז ןעמ טסיג ,רעטכיר
 ףיוא ןעדיינשוצ יז ןעמ ןַאק ןאד ;ןערעוװו טעוועטראהראפ יז טזָאל
 .לכאמ ַא סָאד זיא גינָאה טימ ,רעטוּפ ןיא ןעלגערּפ ןוא ןעצענעּפ

 .ָאטנעלַאפ |
 .רעסאוו עניכָאק רעזעלג .להעמ עלעג זָאלג 1
 .זעק רענעבירעגנָא זַאלג 4 .,ךלימ עטלאק זָאלג 1
 .ץלאז ךעלעפעל-עעט עכַאלּפ 2 : .ייא 1
 .רעפעפ רעטיור ,.רעטוּפ לעפעל-ססע 1

 .ןירַא סע טוט ןוא ךלימ רעטלַאק רעד טימ להעמ סָאד סיוא טשימ
 טלעטש .טכידעג זיב ,םַאלּפ ןרעביא טכָאק ןוא רעסַאװ רעניכָאק רעד ןיא
 ,העש רעיפ ךָאנ טכָאק ןוא רעליוב לעבָאד ןיא רעסַאװ סייח ףיוא ףױרַא
 סָאד טסיג ןוא זעק םעד ןוא רעטוּפ יד ,ייא ענעגָאלשוצ סָאד ןיײרַא טוט
 -וצ ןאד ןוא ,סיוא טלהיק ,עלעקעב טרימשַאב ,ךַאלּפ א ןיא סיוא ץלא
 ןיא םיוא רעדעיוו טנעל ,ךעלקיטש עניקערעיפ ףיוא עשַאק יד טדיינש
 רעפעפ ןעטיור ןוא זעק םענעבירעגנָא טםימ טלעקנערּפשַאב ,עלעקעב א
 .עלעקעב ןיא עקַאט טגנַאלרעד .ןעוויוא ןיא וצ לָאמַא ךָאנ טקַאב ןוא

 .(םמ2 לעטעלב) טיורב להעמ עלעג
 .(884 לעטעלב) סניפָאמ להעמ עלעג
 .(807 לעטעלב) קהעק להעמ עלעג
 ,(896 לעטץעלב) סרעטירפ להעמ עלענ
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 (עריוורעזערּפ) י"ננינעק ,-
 וצ ױזַא רעמוז םוא טכוזעג ץלַא ןעשנעמ ןעבָאה תורוד רוד ןופ

 ץפיוא ןהעטש ןענַאק ןעלָאז ייז זַא ,ןעזייּפש ײלרעלַא ןענערָאװַאב
 ןעסנירג ןוא ןעטכורפ טָאה ןעמ ןוא .טינ טסקַאװ ךאז ןייק ןעוו ,רעטניוו
 ,סָאד ןעמ טָאה ןָאטענ .ץלַאז ןיא ןוא רעקוצ ןיא ,גיסע ןיא טלעטשעג
 טינ ןעליופ ןעכַאז יירד יד טָא ןיא זַא ,ןעזיוועג טָאה עקיטקַארּפ יד לייוו
 .ןעזייּפש יד

 לייוו ,ױזַא זיא סָאד םוראוו ןענַאטשרַאפ טינ ןעבַאה ןעשנעמ ענעי
 -ַארקימ ןַארַאפ ןענעז סע זַא טָאהעג טינ עעדיא ןייק וליפַא ןעבָאה ייז
 ,רעקוצ זַא ןוא ,ןעליופ ייז ןעכַאמ ןוא זייּפש יד ןעסערפ עכלעוו ,ןעב
 קעווא ןענע'גרה ייז לייוו ,טייברא רעייז בָא ןעלעטש גיסע ןוא ץלאז
 ןוא ןעטקַאפ עלַא יד טָא ָאי רעבָא ןיוש ןעסייוו רימ .ןעבָארקימ יד
 גיסע ןוא ץלַאז ,רעקוצ ביוא זַא ,ןערָאװעג רָאלק ץנַאג זנוא זיא סע
 ענידעבעל רַאפ .ה .ד ,ןעבָארקימ רַאפ םילכאמ ץטונ ןייק טינ ןענעז
 רַאפ ןעכַאז עטשניוװעג קרַאטש ןייק טינ ייז ןענעז ָאט ,תושפנ
 : ,ךיוא זנוא

 ַא ןיא זיב ןעסע ןעלעטשוצקעוװַא ןעבױהעגנָא ןעבָאה רימ ןוא
 ןעטלאהאב רימ .ןפוא רעדנַא ןַא ףיױא רָאג דארג ןעסיורג
 ןעמוקוצ ןענָאק םינ רָאג ןעלָאז ןעבָארקימ זא ,ןעסע סָאד
 "קעװַא ןוא סָאד גידנעכָאק ןעסע סָאד בא רימ ןעגינייר רעהירפ
 ,זײּפש רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעבָארקימ יד טימרעד גידנענע'גרה
 עטכַאקעגסױא ןיא ןיירא טייהרעגיכָאק זייּפש יד רימ ןעגעל ןַאד ןוא
 ןיוש ךיז ןָאק בָארקימ ןייק זַא ,גנע ױזַא ייז ןעלגיררַאּפ ןוא םילכ עסייה
 טרעכיזרַאפ םורַאד טביילב ןעסע סָאד ןוא ,ןעּפוטשכרוד טינ ךָאנרעד
 | .גנַאל ןערהָאי ןהעטש ןענָאק וצ

 "גנינעק, ןָא רימ ןעּפור זייּפש ןעלעטשקעװַא טרָאס םעד טָא ןוא
 -עגוצ יד ןעקַאּפרַאפ רימ עכלעוו ןיא םילכ יד ןוא (ןעריוורעזערּפ)
 ןעלגיררַאפ גנע ךיז ןענָאק סָאװ סעיולס יד ןענייז זייּפש עטגיטרעפ
 ץרעטנוא גניר םענרעבָאר םעיינ א ףױרא טגעל ןעמ יו םעדכָאנ
 .לעקעד םענרעזעלג

 -ילערעטס ,ןעבָארקימ ןופ ןייר תמא ןייז ָאזלַא לָאז ןעפע סָאד םוא |
 ץוח א ןוא .טכָאקעג טרעוו ץלַא ; סע ןעכָאק רימ .ה .ד ,םע רימ ןעריז
 ןייר ױזַא זייּפש רעד טימ גנורהירַאב ןיא טמוק סָאװ ץלַא טרעוו םעד
 ,ןירעטייברא רעד ןופ טנעה יד ,ןערעישעג יד .חסּפ ףיוא יו ןעטלַאהעג
 | .ןעקנַאלב זומ ץלַא -- טנעה ערהיא ןיא ךוטדנַאה רעד

 ןופ טײברַא יד ןײמעגלַא ןיא ןעזייװנָא רימ ןעלעוו טָא רעבָאו
 . ןוא טיירגעגוצ גיטרַאפ ןהעטש זייּפש יד ףרַאד ,סנעטשרע ."גנינעק,
 ןעשאוועגסיוא טוג ןעפראד סעיולפ יד ןוא ,ּפָאט ןעסיורג א ןיא ןעדעיז
 עדָאס רעדָא סקארָאב רעמערַאװ ןיא לעטשרעב גנַאל א טימ ןערעוו
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 ןַאד ןוא רעסַאװ רעמיראוו רענייר ןיא ןערעוו טקנעוושעגסיוא ,רעסַאוװ
 לעסיש ץעסיורג רעדָא ,לעסעק םענייר א ןיא ןערעוו ןעפרָאװעגנײרַא
 ןעכיורב ןעגניר יד ןוא ךעלקעד יד .ןעכָאק זיא טלַאה סָאװ ,רעסַאװ טימ
 ,דאב יד טָא ךיוא

 ןעגידוז ם'נופ יולס ַא לעּפָאג ןעגנַאל ַא טימ נידנעמהענסיורַא ,טציא
 ַא רעדָא ,ךוטדנַאה םענייר ַא טימ םהיא נידנעּפַאכרעטנוא ןוא רעסַאװ
 רעפאוו סָאד סיוא טגידעל ,טנאה רעטייווצ רעד ןיא לערעלעט םירַאװ
 טימ ןָא םהיא טסיג ןוא גניר ןעטכַאקעגפױא םעד ןָא טוט ,םחיא ןופ
 ןטימ וצ טקעד .ךרעוו ןרעביא גידנעסיגרעביא ,ןעסע ןעניכָאק םעד
 ןעמ געמ גניר םענדעבָאר םעד .לעטָארד סָאד ּפָארַא טזָאל ןוא לעקעד
 םעד ןָא טמהענ טציא .יולס םעד ןעריזילירעטס ן'רַאפ ,רעהירפ ןַאטנָא
 קעווא יולס םעד טלַאה ,טנעה עדייב טימ ,ךוטדנַאה םענייר ן'טימ יולס
 יצ ןהעז וצ ּפָארַא ּפָאק ן'טימ רעביא דלַאב םהיא טרעק ןוא ךיז ןופ
 זיא ץלַא ביוא ןוא ,טפול ןייק ךרוד טינ רע טזָאל יצ ,טינ רע טצירּפש
 םוא שיט ן'פיוא ,רעיּפַאּפ םענייר א ףיוא קעװַא םהיא טלעטש ,םולשב
 ןייק ןייז טינ רָאמ סע .טכַאנ רעביא ןעטלַאה ךיז טעוו רע יוװ ,ןהעז וצ
 רעסַאװ רעמירַאו ןיא םורַא סעיולס יד טשַאו הירפ רעד ןיא .גוצ
 .ץַאלּפ לעקנוט ןוא להיק ַא ןיא קעוַא ייז טלעטש ןוא

 .לעטימ רעטלַאק רעד

 םנעסע עטכָאקעג ןעלעטשקעווא ןופ טדערעג רימ ןעבָאה טציא זיב

 ןוא ,ךיוא "גנינעק, ןימ רעדנַא ןַא ןַארַאפ זיא סע רעבָא .טייהרעפייה

 .טייהרעטלַאק טקַאּפעגניײא ,"קעּפ דלָאק , שילגנע ףיוא ןעמ טפור סָאד

 ןעמ טנעל םעיולס עטריזילירעטס יד ןיא : ױזַא טָא ןעמ טכַאמ סָאד
 יד ןָא טוט ןעמ ,טכָאקעג טינ ,טייהרעיור ,טײהרעטלַאק זייּפש יד ןיירַא

 רעסַאװ עגיכָאק רעדָא ,ּפָאריס ןעגיכָאק ןײרַא טסיג ןעמ ,ןעגניר עיינ

 ,ךעלקעד יד ףױרַא זיולב טגעל ןעמ ןוא ;ךרעוו ןרביא גידנעסיגרעביא

 ,ןעלַאפרעטנורַא טינ ןעלָאז ייז זַא ,לעטָארד ןייא טימ ייז גידנעטלַאהוצ

 -םיוא זיא רעכלעוו ,לעסעק ןעסיורג א ןיא ןיירַא סעיולס יד טלעטש ןעמ

 -רעצלָאה ַא טימ טקעדעגרעביא רעדָא ,עטַאמש רענייר ַא טימ טייײרּפשעג

 ןעמ .ןײלַא קעד ן'פיוא ןהעטש טינ ןעלָאז סעיולס יד םוא ,עקדַארג רענ

 ךעלקסיּפ יד ןופ רעגירעדעינ לעסיבַא זיב ,רעסַאװ עמירַאװ ןָא טסיג

 -רַאּפ ןעכָאק לעסעק םעד ןעמ טלעטש ױזַא טָא ןוא ,סעיולס יד ןופ
 .ןעכָאקפיוא ן'כָאנ ,העש א ףיוא טייחרעטקעד

 יד זַא ,םעיולט יד ױזַא טציחרעד לעסעק ןיא ץיח עקרַאטש יד

 ,טע'גרה'רעד ךיוא ןערעוו ןעפע םעיור ןטלַאק םעד ןופ וליפַא ןעבָארקימ

 .ןעבָארקימ ןופ יירפ .ה .ד ,טריזילירעטס זיא ןעסע סָאד ןוא

 לענש ףיוא םהיא ןעמ טקעד יולס א ךָאנ יולס א גידנעמהענסיורַא

 ןוא טהעטש סָאװ ּפָאריס רעדָא ,רעפַאװ עגיכָאק טסיגרעד ןעמ ,ףיוא

 לעסיבַא ןירַא וליפַא זיא רעמָאמ ,ןעמ טלעגיררַאפ דלַאב ןוא טדעיז

 ,,"קימ יד רעבָא ןערעוו ,ןעקעדפיוא םעד טָא טימ ןעבָארקימ מימ טפול
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 .םינ סָאד טדַאש ןעסע םעד ןוא ץיה רעקרַאטש רעד טָא ןיא טיוט ןעבָאר
 לייוו ,לעסעק ןיא ,ךעלטָארד יד טינ טלעגידרַאפ : רימ ןעגָאז לָאמַא ךָאנ
 קעּפ-דלָאק רעד טָא ;גנַאגכרוד ַא ןעכָאה זומ סעיולפ יד ןופ ערַאּפ יד
 יו ,טכורפ עסיורג .סירעב רעדָא טכורפ עניילק רַאפ טוג רָאנ זיא
 םוא ,ןערעוו טכָאקעגוצ רעהירפ ןעפרַאד סעשטיּפ עצנַאג רעדָא ,ןערַאב
 | ,גינעווניא ןעגנירדניירַא לָאז ץיה יד

 רַאפ ּפָאמ רעטסעב רעד -- "ןענעק , םוצ ןעכַאז עניטיונ יד
 ייז .(לעסעק) "לעטעק גניווריוזערּפ , םונימילא רעסיורג א זיא "גנינעק
 .רעמעווקאב ץלא רעסערג סאוו רעבָא ;ןעסיורג ענעדיישראפ ןיא ןעמוק
 טימ רעבָא ,ראלָאד עכילטע עקַאט טסָאק ּפָאט רעגיטרָאװק 24 רעד
 . .רעוועג גיבייא ןַא סָאד זיא טייקגיטכיזרָאפ

 ,ןייז טינ ןעלַאז פעט (עטרילאמע) ענעטעגע יד גיליב יו
 ,פַא ךיז ןעּפישט ייז .טינ ייז ןערעיודעג גנַאל לייוו ,רעייט ייז ןענעז
 רעד טימ ןעמַאזצ עילאמא יד ןעסעוצפיוא עגיזיר יד ךָאנ טָאה ןעמ ןוא
 יד יו ,ןעזייּפש ערעיוז רַאפ ךילרהעפעג טינ זיא םונימולַא ןוא .זייּפש
 ,טדערעגנייא ךיז טָאה טלעוו

 רהעז זיא לעקסיּפ ןעטיירב ַא טימ עקהעל א -- עקהעל עטיירב
 רַאג זיא סעיולס יד ןיא זייּפש ןעסיגנרייא סָאד ."גנינעק , םייב ךילצינ
 ןליפַא ןוא .עקײרעכַאמ רעד טָא ןופ ףליה רעד טימ טינ טײברַא ןייק
 ןיא ץעפָאק עטפיוקעג ןעטישניירַא םייב ץינוצ סָאד טמוק גידנעטש
 .רעטנורַא טינ טלַאפ לעדנערעק ןייא ןייק .ןיירַא לעכלהימ

 ּפָאמ רעסיורג רעד ןעוו -- "ננינעק , ייב טיײקכילמעװקַאב ַא
 ,סנעוויוא זַאג עגיטנייה יד ףיוא טםהעמש זייּפש "גנינעק , םעד טימ
 ץַאלּפ ןייק ָאטינ טושּפ זיא ,ןעביוא ןופ ןעוויוא-קאב םעד ןעכָאה סאוו
 םעיולס יד ןעריזילירעטס םעד ראפ רעסאוו עגיכָאק יד ןעטלַאה וצ ואוו
 :ױזַא טוט ןַאד ; רעשעלפ רעדָא

 ייוצ רַאפ ךעלכעל ייוצ םימ (ןארק) לעטנערק זַאג ַא טפיוק
 רהער ןעוויוא זַאג םעד ןופ "ּפעק , םעד ּפָארַא טּפיורש .(בויט) ןערהער

 -רהער ענרעבָאר עצרוק ןָא םומ ןוא לעטנערק סָאד ףױרַא טּפיורש ןוא ;
 -ץוויוא זַאנ עניילק ייווצ וצ ןעּפעשטוצ טציא טנָאק רהיא עכלעוו ,ךעל | 

 רעד טָא רַאפ רהָאי וצ רהָאי ןופ ןעטלַאה וצ טוג זיא סע סָאװ ךעל
 ןוא ,ןעוויוא ןעבענ ךעלטסעק ייווצ ףיוא ךעלעוויוא יד טלַאח ,טײברַא
 ,םעיולס יד ןעריזילירעטס רַאפ רעסַאװ סָאד ןעכָאק ןעמ ןַאק ייז ףיוא
 .ךיוא ןעוויוא ן'פיוא ןערהיר ןענָאק ךיז ןוא ,רעשעלפ רעדַא ,רעזעלג)

 : טכורפ "ןענעק , ראפ ןעטּפעצער עכילטע רימ ןעביג טָא ןוא

 .(ןעסאקירבא) סעשטעיּפ
 .רעקוצ רעניױרב טנופ 1  .רעסַאװ טרָאװק 1 .םעשטעיּפ טנופ 4

 םוצ סעשטעיּפ יד ןעגיטרעפוצ וצ יו ,ןעבײרשַאב דלַאב ןעלעוו רימ == }
 עטגיטרעפעגוצ טנופ רעיפ עדעי ףיוא זא ,טקנעדעג רעבָא ,"ןענעק,

 "סי יע א א יו ר
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 .רעסַאװ טרָאװק ןייא ןוא רעקוצ םעניורב טנופ ןייא ןעמ ףרַאד ,טכורפ
 ןוא ןהעטש רע לָאז ןוא רעסַאװ ןוא רעקוצ ם'נופ ּפָאריס םעד טכַאמ
 :ױזַא טָא טוט טציא .םהיא ףראד ןעמ זיב ,םַאלפ םעניילק א ףיוא ןעדיז

 לעקישַאק םענעטָארד א ןיא סעשטעיּפ טכַא-סקעז 8 ןיירַא טנעל
 ַא ןיא טונימ רעיפ ,יירד ףיוא ןיירַא סע טלעטש ןוא לעטנעה ַא טימ
 טלעמש ןוא םױרַא לעקישַאק סָאד טּפַאכ .רעסַאװ עגידנעדעיז טימ ּפָאט
 סעשטעיּפ יד טָא טכייל זיא ןַאד ןוא רעסַאװ רעטלאק ןיא ןיײרַא סָאד
 מכורפ טימ לעקישָאק ןעטייווצ ַא ןיירַא טלעטש לייוורעד .ןעלהעשוצּפָא
 | וו .זַא .א

 ןוא ,ןעטפלעה ףיוא סעשטעיּפ יד טדיינשוצ ןוא בָא טלהעש טציא |
 ןעגניר עיינ יד ןָא טוט ,סעיולס עטכָאקעגסיוא יד ןיא ןיײרַא ייז טנעל
 טלעמש ןוא ךעלקעד יד טימ וצ טקעד ,ּפָאריס ןעגיכָאק ןָא טסיג ןוא
 עמירַאװ ןָא טסיג ,לעסעק ןיא עקדַארג רענרעצליה רעד ףיוא סיוא
 טקעד ,סעיולס יד ןופ ךעלקסיּפ יד ןופ טייוו טינ זיב ,לעסעק ןיא רעסַאוװ
 ַא סױרַא טמהענ .טונימ גיצרעפ א ןעגעג טכָאק ןוא לעפעק םעד וצ
 רעדָא ,ּפָאריס ןעגידוז טימ ךרעוו ן'זיב טסיגרעד ,יולס ַא ךָאנ יולס
 בָארַא ּפָאק ן'טימ םעיולס יד טלעטש .טלעגיררַאפ ןוא רעסַאװ רעסייה
 רעדָא ףלעווצ ןעגעג ,טפול-נוצ ַא ןיא טינ ןוא ,שיט ןעלייה ן'פיוא טינ
 .יולס ןעניטרָאװק א ןיא ןענעלסיוא ןעמ ןַאק םעשטעיּפ ןהעצרעפ

 זומ סעשטעיּפ עצנַאנ ".גנינעק, ןופ ןפוא "קעּפידלָאק , רעד זיא סָאד
 ןוא (ןעביוא ,טהעז) ּפָאריס ןיא ךעלסיב וצ ןעכָאקבָא רעהירפ ןעמ
 .ֿטייברַא עגיטסיזמוא זיא סָאד רעבָא .סעיולס יד ןיא ןענעלסיוא ךָאנרעד
 ,םוג יוזא דָארג זיא סעיולס יד ןיא ןעגעל ןעטינשוצ יבַא טכורפ עיור

 וצ םינ סָאד .סעשטיּפ יולס ןעדעי ןיא ךילרעק רַאּפ ַא ןיירַא טנעל
 | -  .טייקַאמשעג ַא|

 ןענייז רעמָאמ רעבָא ,ױזַא ךיוא ןעמ "טנעק , ןעמיולפ ןוא ןערַאב
 ןעגיכָאק ןיא וצ זייווכעלסיב רעהירפ ייז טכָאק טרַאה ץנַאנ ןערַאב יד
 ,סעיולס יד ןיא ןײרַא ייז טנעל רהיא רעדייא ,ּפָאריס

 .טירעבַארטס ,ןעסירנַא ,ןעביורטנייוו ,לעשנייוו
 .רעסַאװ טרָאװק 24 ,רעקוצ רעניורב טנופ 1 ,טכורפ טרָאװק 4

 טימ ןערעוו וצ "טנעקעג, ןעכיורב ןעטכורפ ערענעלק יד טָא
 יד זיא טייברַא יד רעבָא ,טכורפ ערעסערג יד יו ,רעסַאו רענינעוו
 ףרַאד ןעמ זַא ,ןעקנעדעג רָאנ ףרַאד ןעמ .סעשטעיּפ יד ייב יוװ ,עבלעז
 יד ןופ ןעיצבָארַא ךָאנרעד ןוא ןעשאוורעביא רעהירפ טכורפ יד טָא
 .ןײרַא רעפַאװ קנעווש ןיא סױרַא טינ לָאז טּפַאז ןייק םוא ךעלעקעטש

 | .לעּפע ןוא סעסניווק
 - .רעסַאװ טרָאװק 1 ,רעקוצ רעניורב טנופ 1 ,טכורפ טרָאװק 4

 לץעיפיוו לעּפע לעיפױזַא ןופ ךעלקיטש ןָא טדיינש ןוא בָא םלהעש
 טציא .רעטיול ןוא ךייוו זיב רעסַאװ ןיא סעסניווק יד טכַאק .סעסניווק
 -ָארּפ יד טיול ,ּפָאריס םעד ןופרעד טכַאמ ןוא רעסַאװ סָאד בָא טעייז
4 
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 .לעּפע יד בָא ּפָאריס ןיא טכָאק .ןעביוא ןעביג רימ עכלעוו ,עיצרַאּפ
 יד ןָא טוט ,סעיולס עטכַאקעגסיױא יד ןיא ןיירַא טכורפ עסייה יד טגעל
 .טלעגנירראפ ןוא ןעניררעביא ן'זיב טסיגרעד ,ןעגניר

 .לעּפעניאּפ
 .רעסַאװ טרָאװק 1 ,רעקוצ רעניורב טנופ 1 ,טכורפ טנופ 4
 ץעגיכיקע-רעיפ) ,סייד ףיוא לעּפעניַאּפ עטלהעשעגבָא יד טדיינשוצ

 ןעגניר יד ןָא טוט ,סעיולס עטכַאקעגסיױא ןיא םיוא טגעל ,(ךעלקימש
 טלעטש ,טָארד עסיורג סָאד ףיוא טביוה ,וצ טקעד ,ּפָאריס םעד ןָא טסיג
 טמהענ .ןעדעיזפיוא ן'כָאנ טונימ גיצרעפ ַא טכָאק ןוא לעסעק ןיא סיוא
 .טלעגיררַאּפ ןוא ּפָאריס ןעגיכָאק טימ טסיגרעד  ,יולס ַא ךָאנ יולס א סױרַא

 יז םגנעל ןעמ ןוא רעהירפ טכורפ יד טכָאק ןעמ ןעוו ,טקנעדעג
 ןיא סעיולס יד ןיוש ןעמ ףראד ,סעיולס עטכַאקעגסױא יד ןיא ןיירַא
 טַאמַארַא םעד רעביא טרהיפ ןעכָאק לָאמ ייווצ לייוו ,ןעכָאק טינ לעסעק
 .טינ סָאד זיא גימיונ ןוא ,טכורּפ יד ןופ (חיר)

 ןעסנירנ "ףענעק
 ןוא סָאטײמַָאט ןעמ טגירק אקירעמַא ןיא זנוא ייב ָאד ,תמא זיא סע

 רעבָא ,רעטניוו ןעצנַאג ַא ןענַאק ענעכעלב ןיא טריוורעזערּפ ןרָאקטיװס
 .עדַאטס עצנַאג יד רעביא טרהיפ ףָאש עטכעלש ןייא ,טסואווַאב יו
 ןַארַאפ ךיוא זיא סע יו ױזַא רעבָא ,עטוג ץנַאג ןַארַאפ זיא םדוג דנעק
 ןעביולג רעסעב לָאז ןעמ זַא ,טייקגיטכיזרָאפ יד טרעדָאפ ,עטכעלש ץנַאג
 ןפיוא טנעסע יד טָא ןעלעטשקעוװוַא ןיילַא ןוא טנַאה רענעגייא רעד
 | .רעטניוו

 ףס א םיױא הרוחס "עטנעקעג, עשימייה יד טמוק םעד ץוח ַא
 טרָאד טניפעג רהיא ןוא ,סָאטײמָאט ןַאק ַא .ב .צ טפיוק .רעגיליב
 ןעמ .טכידעג יז ןעמ טכָאק ןיילַא ךיז ייב .טכורפ יו רעסַאװ רהעמ
 -מַא .ןעסיגוצ ךיוא ךַָאנרעד ןעמ ןָאק רעסַאװ לייוו ,יז טרירטנעצנָאק
 יד ןוא ,גידרעסַאװ םינ ,טכידעג ָאטײמַאמ יד ןעמ ףרַאד ןעטסרהעמ
 סָאד ןעפייוו ךילנעזרעּפ רימ יו ,לעטירד ַא ןעטסָאק עטלעטשעג-שימייה
 .גנורהַאפרע רענעגייא רעזנוא ןופ

 .סָאטײמַאט ןוא ןרָאק-טיווס :
 מרַאה ,שירּפ ןענעז ייז ןעוו ןעמהענ טָאטיײמָאט וצ ךיז ףרַאד ןעמ

 טגנירּפש זיירּפ יד ,רעביא ןעהעג ייז זיב ,ןעמרַאװ טינ ןוא .גיליב ןוא
 - ןעמ ןָאק עגיבלעז סָאד .רעטנורַא ןיוש ןעהעג סָאטײמָאט יד ןוא ףורַא
 ,ךיוא (עזורוקוק עגנוי) ןרָאק טיווס ןעגעוו ןעגָאז

 יד יו טייברא ןימ רעדנַא ןַא רַאג טרעדָאּפ לערָאּפ סָאד מָא רעבָא
 ןעזייּפש ייווצ יד טָא ןיא לייוו םורַאד זיא סָאד ןוא ,ןעסנירג עגירביא
 ,ןעבָארקימ-ץנַאלּפ עכלעזא .ה .ד "סמייזנע, יד רָאנ מינ ןַארַאפ ןענעז
 רהיא ייז ןעפלעה ךָאנרעד ןוא גיטייצ רעהירפ זייּפש יד ןעכַאמ עכלעוו
 ,ךיוא ייז ןיא ןעגיל ,סרַאּפס טפור ןעמ עכלעוו רעייא ערעייז רָאנ ,ןעליופ
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 -מוא ןיא ,ןעבָארקימ יד קעװַא טםע'גרה "ןענעק , ם'נופ ץיה יד

 ןענע'גרה'קעווא טינ ןָאק ןעכָאק סָאד טָא רעבָא ,ןעכָאק העש א רהעפעג
 ןעבָארקימ סױרַא ךָאנרעד טשרע ןעמוק סע עכלעוו ןופ ,סרַאּפס יד
 -גיטכיזרָאּפ עגיטיונ עלַא טימ זַא ,ןעּפָארטעג לָאמ ןייא טינ טָאה סע ןוא

 םימ ןוא ,ןערָאװעג עילַאק טרָאפ ןעסע "עטנעקעג, םָאד זיא ןעמייק |
 ןופ "טפַאשנעסיװ זיױה, ןופ ָארויב יד טָאה ןעגנוכוזרעטנוא לעיפ
 טָא ןופ סיוא ךיז ןעכַאל סראּפס יד טָא זא ןענופעגסיוא ןָאטגנישַאוװ
 ןערעוו ייז ןופ ןוא טהירבעגסיוא טרָאּפ ןערעוו ןוא ,ץיה רעצנַאג רעד
 .ןעסע סָאד רעביא ןערהיפ סָאװ ,ןעבָארקימ

 וצ םוא ,לָאמ יירד סנעסע ייווצ יד טָא ןעמ טכַָאק םורָאד טָא ןוא
 טכָאק ןעמ .ןערעוו וצ טהירבעגסיוא לייוורעד טייצ סרַאּפס יד ןעבעג
 ןעמ ןוא ,ןעסנירג ערעדנַא יד יו דארג ,העש ןייא ןעזייּפש עגיזָאד יד
 ,ןעבָארקימ עיינ ןערָאבעג ןערעוו לייוורעד .העש 24 ןהעטש ייז טזָאל
 םעיינ םעד גידנענע'גרה'קעווַא ,גָאט ןעטייווצ םעד זייּפש יד ןעמ טכָאק
 ןיוש ןעמ טכָאק ,גָאט ןעטירד ן'פיוא ;ןעבָארקימ ןופ רוד םענעריובעג
 יד קעװַא ןיוש ןעמ טע'גרה טימרעד ןוא לָאמ ןעטצעל םוצ ןעסע סָאד
 ,ןעזיוועג טָאה עקיטקַארּפ יד ןוא .סע טלעניררַאפ .ןעכָארקימ עטצעל
 עלַא רימ ןעביג טָא ןוא .טונ ץנַאג ןעקריוו ןעכַאק לָאמ יירד יד טָא זַא
 .טייברַא רעד ןיא טירש

 (עוורוקוק) ןרָאק טיווס "ןענעק,
 .עזורוקוק טרָאװק 1 ,ץלַאז עלעפעלעעט 1

 ,רעשירפ סָאװ ;עזורוקוק סענַאשטַאק עסיז ,עשירפ רהעז טמהחענ
 -כָארק יו רעקוצ רהעמ ןַארַאפ ייז ןיא ךָאנ זיא ןַאד לייוו ,רעסיז ץלַא
 גידנעהעג טינ ,ךעלרעק יד בָארַא טדיינש רעסעמ ףרַאש ַא טימ ,לאמ
 טייז רעּפמעט רעד טימ רעביא טהעג ךָאנרעד .ןעשטאק םוצ טנעהָאנ וצ
 .עגירעביא סָאד סױרַא טשטעווק ןוא רעסעמ ןופ

 יד טימ ןָא ייז טליפ ןוא ןענניר יד ןָא טוט ,סעיולפ יד םיוא טכַאק/
 יו ,לעיפ ױזַא לעפעל םענייר ַא טימ גידנעקירדניירא ,ךעלרעק עיור
 יעעט ַא ,ץלַאז ןיירַא טוט .רעסַאװ טלַאק טימ ןָא טליפ ןוא ,ךילנעמ
 רעד ףיוא סיוא סעיולס יד טלעטש ,יולס ןעניטרָאװק א ףיוא עלעפעל
 עמירַאװ לעסעק ןיא ןָא טסינ ,לעסעק שאו םענייר ַא ןיא עקדַארג
 "עג .ןעדעיזרַאפ ן'כָאנ ,העש א יו רהעמ לעסיבַא טכַאק ןוא רעסַאוװ
 ןערָאט ייז רעבָא ,סעיולס יד ןעקעדוצ ןעפרַאד ךעלקעד יד זַא ,טקנעד
 ןענָאק לָאז ערַאּפ יד םוא ,לעמָארד ןעטייווצ ן'טימ טלעגיררַאפ ןייז טינ

 יד ןעוו .געט ענעדיישראפ יירד ןיא לָאמ יירד סָאד טוט ,ןעמוקסיורַא
 רעבָא .לעטָארד עטייווצ סָאד ןעזָאלבָארַא ןעמ געמ ,טלאק ןענעז סעיולס
 ,ןעטצעל ן'ךָאנ .ןעכיוהפיוא סע ןעמ זומ ןעכָאק םייב ,לָאמ סעדעי

 -יכַאק טימ טסיגרעד יולס ַא ךָאנ יולס א סױרַא טמהענ ,ןעכַאק ןעטירד

 יד גידנעלעטשסיוא ,טלעגיררַאּפ ןוא וצ קירוצ טקעד ,רעסַאװ רעג

 טינ טײברַא יד זיא יצ ןעניפעגוצסיוא םוא ,בָארַא ּפָאק ן'טימ סעיולס

 | | .טנטפראווטגסיורא זיימ
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 ןעלָאז ןעגניר ענרעבָאר יד זא ,ןעלָאהרעדיװ טינ ךָאד ףראד ןעמ
 .טרָאס ןעטסעב ןופ ןוא עיינ ןייז

 .סָאטײמַאט "ןענעק,
 .ה .ד ,טייברא עניבלעז יד ךיוא טרעדָאפ טכורפ יד טָא שטָאכ = |
 ןעבָאה ךָאד ,נעט ענעדיישראפ יירד ןיא לָאמ יירד ןערעוו וצ טכָאקעג
 .ןעגָאז וצ םעּפע ךָאנ ָאד רימ

 טדיינש ,סיוא םוג ייז טשאוו ,סָאטײמָאט עטסעב יד ןופ טמהענ
 ןירַא טלעטש לעקישַאק ןעטָארד א טימ ןוא עצרַאװש סָאד קעווַא
 טּפַאכ ,רעסַאװ רעגיכָאק ןיא םונימ רָאּפ ַא ףיוא סָאטײמָאט ןהעצךןיינ 8
 ,רעפַאװ רעטלַאק ןיא ןיײרַא דלַאב סע טלעטש ןוא לעקישָאק סָאד סױרַא
 ,.בָארַא טכייל ךעלטייה יד ןעמוק דָאב רעסייה רעד טָא ןופ

 ףיוא ןעכַאק סָאטײמַָאט יד טלעטש ,טלהעשעגבָא ןיוש זיא ץלַא ןעוו
 טםימ טשימ .ךיוי ןיילא ןעזָאל ייז ,רעסַאװ ןהָא ,םַאלפ םעניילק ַא רָאג
 -רעזייא ןַא ףיוא ּפָאט םעד ןעטלַאה וצ םוג זיא סע .לעפעל םענרעצליה א
 ךָאנרעד ןוא .ןעדעיזרַאפ סע לָאז .םַאלּפ ן'פיוא ךיילג טינ ,לעצעט םענ
 : .רהעמ לעסיבא רעדָא העש א ןעכָאק

 סָאד טכָאק ןעגרָאמרעביא טשרע ןוא עניבלעז סָאד טוט ןעגרָאמ
 -ץמנָא סָאוװ .םילכ עטכָאקעגסיױא יד ןָא טליפ ןוא לָאמ ןעטצעל םוצ
 זַא ןענופענסיוא עקיטקַארּפ רעזנוא ןיא רימ ןעכָאה ,םילכ טגנַאל
 טימ ייז ןעּפַאלקרַאפ .סָאטײמַָאט רַאפ םילכ עטסעב יד ןענייז ךעלשעלפ
 -ענסיוא זיז טיעלק טנעס ןהעצ ןיא טפיוק ןעמ סָאװ ,ךעלכעלב יד
 ,סָאמײמַאמ טלעטשעג ױזַא טָא רימ ןעבָאה גנַאל ןערהַאי .טנעכייצ
 -כעלב יד ראפ .טוּפאק ןעגנאגעג טינ זיא לעשעלפ ןייא ןייק וליפא ןוא
 וצ ייז ףיוא עקיײרעכַאמ ןימ אזא רָאטס טנעס-10 ןיא ןעמ טגירק ךעל
 .ןעּפַאלקרַאפ

 ןעמ ואוו ןעמיעלק על ןיא ןעגירק טכייל ןעמ ןָאק ךעלשעלפ יד
 ןענַארָאטסער יד ןיא .ןעקנַארטעג עסיז ערעדנַא ןוא עדָאס טפיוקרַאפ
 .ךעלשעלפ ּפָאשטעק עטגידעלעגסיוא יד ןעגירק ךיוא ןעמ ןָאק

 ןוא ,ןעוויוא םוצ לעשיט ַא וצ טקור ,ןעכָאק לָאמ ןעטירד ן'כָאנ
 ןעגיכָאק ם'נופ לעשעלפ א לערעלעט םירָאװ א ףיוא גידנעלעטשקעווא
 עקהעל םונימולַא רעטכַאקעגסיױא ןַא ךרוד ןָא סע טסיג ,רעסַאװ
 ןַא טימ גידנעסיג ,ןעניררעביא ן'זיב ,ַָאטײמַאט רעגיכָאק רעד טימ'
 ןוא ךיק ןיא שיט םוצ וצ לעשעלפ סָאד טגָארט .עלעטרעווק םונימולַא
 סָאד .ךעלכעלב יד טימ ןעּפאלקרַאפ דלַאב סע זומ ןָאזרעּפ עטייווצ א
 | .ןענירררעביא ן'זיב ,לופ ןייז זומ לעשעלפ

 לעפעל רענרעצליה רעד יא ,לעטרעווק סָאד יא ,עקהעל יד יא
 ,ךיז טכַאמ סע ואוו טָא ,טנַאה רעד ןופ ןערעוו םנעלעגסױרַא טינ ןערָאט
 רעד וצ ןהעטש לָאז .לַארעביא ָאד ןענעז ןעבָארקימ זַא ,טקנעדעג
 ןעבעג ןעכַאז יד ןעמ ףרַאד טרָאד רָאנ ןוא רעסַאװ ּפָאמ רעסייה ַא טנַאה
 - .טנַאה רעד ןופ ןענעלסױרַא ייז זומ ןעמ ןעוו ,ןיירַא געל 8
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 ןיא םעיולס יד ןיא ןערעוו טכַאקעג ָאזלַא טכיורב ןרָאקטיוװס יד
 ןיא ןעביילבראפ ןָאק יז .טינ סָאד טכיורב אטיימָאט יד רעבָא ;לעפעק
 טשאװ ,טלהיקעגסיוא ןיוש ןענעז דעלשעלפ יד ןעוו .נעט יירד ץלַא ּפָאט
 ,להיק 8 ןיא קעװַא ייז טלעטש ןוא רעסַאװ רעמירַאװ ןיא םורַא טוג ייז
 .ץַאלּפ לעקנוט

 רעכַא ,עזורוקוק יד יו ,טייברַא עגיבלעז יד ןעכיורב סעברַא ענירג
 | .ןעכָאק לָאמ יירד ןייק טינ ןעפראד ןעסנירג ערעדנַא יד

 ןעכַאז עטרעייועג
 סָאד ןעמ ןָאק ,טכַאקעגסױא ןייז טינ לָאז שיילפ קַאמשעג ,טוג יו

 רימ .זיּפשוצ ןעגינייוו רעדָא ,ןערעוז ַא סעּפע ןהָא ןעסע טינ טרָאפ

 :ןעפע טוג ַאזַא טינ זיא שיילפ זַא ,זייװַאב א זיא ןיילַא סָאד זַא ,ןעביולג

 ןעמָאג םעד טצייר סָאװ ,סעּפע טימ םעט םעד ןעגָאלשרַאפ זומ ןעמ

 .םעידונ ןיילַא שיילפ
 -עג ,דַאלַאס-טיורק רעיור רעטוג 8 זיא ,שיילפ ַאי ןיוש ביוא רעבָא

 רעד טָא .זײּפשוצ רעטסעב רעד ,שיילפ ןעסיב ןעדעי טימ ןעסעג

 עגידרעטעלב ענייז טימ טנוזעג םנעטשרע זיא (6 לעטעלב) דאלאס

 עטסגיטכיוו יד ךיז ןיא טָאה רע .(סוטעל ,ירעלעס ,טיורק ) ןעסנירג

 רעד בילוצ ,רע טיג םנעטייוצ ןוא ;ןעלַארענימ ןוא םנימַאטייװ

  .לױמ ןיא טייקרעיוז עטסמהענעגנייא יד ,טפאז-ענעמיל

 ןוא ץלאזרעיוז טינ .טייקרעיוז עטסעב ס'רוטַאנ רעד זיא ענעמיל |

 עדייב .ןעגָאמ ם'נעשנעמ 8 ןיא ןעמוקוצניירא טרעוו ןענייז גיסע טינ

 | | .ךילדעש ייז ןענייז

 וליפא רעבָא ,דיסע יו רעקוצ רהעמ ךס א ךיז ןיא טָאה ענעמיל יד = -

 -םוא ןוא רעטנוזעג ַא זיא (דיסע קילעמ ןוא דיסע קירטיס) דיסע רעד

 ןיא עגירעביא סָאד ןוא ,"טנערבעגרעביא, ךיג טרעוו רע .רעגידלוש

 ךיז ןעלקיװטנַא סָאװ ,ןעמייקרעיוז ערעדנַא טעטכינרַאפ ענעמיל רעד

 .רעּפרעק ןיא
 ןעבױהנָא טּפרַאדעג ןעטלָאװ סדַאלַאס עכילטע עכלעזַא טָא ,ַאזלַא

 ןוא ,ןעזיײּפשוצ ערעיױז ערעדנַא עלַא ןופ ץַאלּפ סָאד ןעמהענרַאפ וצ

 "עוו ךילנהעוועג לייוו .טרָאּפשרַאפ ןעשנעמ ךיז ןעטלַאװ תורצ ךס ַא

 רעגידנענערב ףיוא ,גיסע ףיוא טכַאמעג ןעקַאמסירּפ ערעדנַא יד ןער

 .וו .ַא .א רעפעפ ףיוא ,עצישמטרָאנ
 -גינײװמַא ןערעוו ןעקַאמסירּפ יד ןעוו ,טדערעג ןיוש זיא סָאד

 ןילַא טהעז ןעמ סָאװ ןעכאז יד טימ ,םייה רעד ןיא טלעטשעג סנעטס

 טימ ןעשנעמ טנייה ךיז ןעּפָאטש רעדייל רעבָא .ןעגיוא יד טימ ןָא

 -עגסיױא ענהעש יד טָא .טיילק-ךעסעטאקילעד רעד ןופ ןעזייּפשוצ

 ירַאפ עכלעוו ,ךעלקעיולס ןוא ךעלעקנַאב ןוא ךעלעשעלפ עטעקצַאצ

 יָאנ ןעשיטעַאּפ םעד ךיז ףיוא ןעגָארמ עכלעוו ןוא גיוא סָאד ןעמהענ

 "עג ךייא רַאפ טינ ,ןענייז סנעסע יד טָא --- "ןעסוסקול-שיט יד, ןעמ
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 ;טליוו רהיא סָאװ ץלַא ןַארַאפ זיא ייז ןיא .םיבנג עסיורג ,טכַאד
 -- .וװ .ַא .א ןולא ,רָאט לואק ,דיסע קיליסילאס ,עדָאס וװָא טעָאזנעב
 .ןעפָאטש עשימעכ ץלא

 זומ ,ןעטייצ ם'חישמ זיב ןהעטש ןענָאק ןעזומ גינעווניא ןעכַאז יד
 שטָאכ טלָאװ ןעמ ןעוו ןוא .ןולֵא טימ ןעװעטרַאהרַאפ רַאּפרעד ייז ןעמ
 ,ןעסנירג ןוא טכורפ עטנוזעג םילכ יד טָא ןיא טקַאּפעגנײרַא גידנעטש
 טפָא רהעז רעבָא .ןהעטש טנעקעג גיסע ןיא סָאקַאי ןיוש ייז ןעטלָאװ
 ןעזומ ָאט ,ןעכאז עשירפ רעדא עטוג ץנַאג טינ ןיירא ןיהַא ןעמ טגעל
 ןיא ןעזָאלרעד טינ ייז ןוא ןעפלעהרעטנוא ןעלאירעטַאמ עשימעכ יד ןיוש
 .ןערעוו טליופרַאפ ןעצנַאג

 ףיוא טכיורבעג טפָא טרעוו ןולֵא זַא ,דוס ןייק טינ רָאג זיא סע
 -עג ןעלַאפוצ ןיוש ןעטלָאװ עכלעוו ,סעקרעגוה עכלעזא ןעפייטש וצ
 -ייווצ א וצ ייז טיג ןוא ןולֵַא רעד טמוק טָא ןוא ,טייקליופ ןופ ןערָאװ
 ןעלָאז ,ןעגָאמ רעכילשנעמ רעד ןופרעד טלַאה יצ רעבָא .טנעגוי עט
 -ךיוב טימ גידנעטש םורַא ןעהעג סָאװ ,ןעשנעמ יד ןענָאז תודע ןיוש
 מימ ןעקיווק וצ ךיז ןעביל ייז לייוו ,(סעווזַאי סרעסלָא טימ ,גָאטייװ
 ןוא .ןעטיילקףעסעטַאקילעד יד ןופ ןעמוק סָאװ ,ןעזייּפשוצ ערעיוז
 עטלַא םיוא ןעמ טפיוקרַאפ יצ ,רעביא טינ וליפא ייז ןעביילק טּפָא
 רעדָא ,ןעטיילק טנעס 10 עניליב יד ןיא תרוחס רעד טָא ןופ ךעלשעלפ
 | .סָאג ןיא ךעלעגעוו יד ףיוא

 מָא ןענעג טפמעקעג קירוצ רָאי גיצנַאװצ ַא טימ טָאה ילייוו .רד
 טלעטשעג רַאגָאז טָאה רע .זייּפש רעכילשנעמ רעד ןיא ןע'מס עלַא יד
 -סיוא זיא םהיא .רעקימעכ-סגנוריגער סלַא עלעטש עכיוה ןייז ןָאק ןיא
 ,ןערָאסעּפָארּפ טימ (דוס) סטרוָאק עכיוה יד ןיא ןהעטש וצ ןעמוקעג
 "עג ןעבָאה ייז .ןעטנַאקירבַאפױעפעטַאקילעד יד טָא ןופ ןעגנודעג
 ַא ןַאק -- טנעצָארּפ 1 ןופ לעטנעצ ןייא -- םס עלעסיבַא זא ,ט'הנעט
 מינ זיא םס זַא ,ןעירשעג טָאה ילייוו .רד ןוא ,ןעטַאש טינ ןעשנעמ
 ס'נעשנעמ ןיא טינ עבַאגפיוא עכילצונ םוש ןייק טָאה ןוא ,ןעפע ןייק
 / ףעגָאמ

 -ּפַא הרבח ַא ןעמונעגפיונוצ ילייוו .רד טָאה ןעסעצָארּפ יד טָא ייב
 ךיז ףיוא ןעזָאל וצ ןענַאטשַאב ןענייז עכלעוו ,טייל ץעגנוי עגיליוורעפ
 -נַאקירבַאּפ יד סָאװ ,םס ךעלסיב יד טָא ןופ גנוקריוו יד ןעריבורּפסױא
 -ַאנ ץרעטנוא טנַאקַאב זיא הרבח יד טָא .ןעסע ןיא ןיירא ןעגעל ןעט
 ןיילַא ייז טָאה ילייוו .רד ."הרבח-םס, יד .ה .ד ,"דָאווקס ןָאזױּפ , ןעמ
 -רעמנוא ײלרעלַא טכַאמעג ,טסַאּפעגּפױא ייז ףיוא טָאה ,טעמרָאקעג
 טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ןָאטעג ןוא רוטַארעּפמעט יד ןעטסַאמעג ,ןעגנוכוז
 :ןעגייצרעביא וצ ךילטפַאשנעסיוו ,שיניצידעמ ךיז םוא ,טפרַאדעג
 וצ סָאװ טאהעג טלעװ רעד רע טָאה םורַא ןעכָאװ עכילטע ןיא ןוא
 רעגינייוו לעסיבַא ןעוועג עלַא ןענייז הרבח ץגנוי יד לייוו ,ןעזייוורעד
 .רעהירפ יו ,טנוזעג

 ,רעװ---עבָארּפ "דָאװקס ןעזיױּפ , רעד טָא ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא
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 ?ילייו .רד רשפא ?סטרוָאק יד ןיא ןענואוועג טָאה ,רהיא טקנעד
 טָאה ןעמ רָאנ ,ןענואוועג טינ רע טָאה רָאנ טינ !טהענ ןיוש טהעג
 טלעדיזעגנָא ךָאנ םהיא טָאה ןעמ .ךיוא געוװו םעד ןעבעגעג ךָאנ םהיא
 םהיא טָאה טלעוװזור טנעדיזערּפ .(קאדושט) קנערק ןעפורעג ןוא
 | (*טָאידיא ןעפורעגנָא ךילטנעפע

 -ייּפש רענַאקירעמַא רעד ןיא טקַאפ רעשירָאטסיה א זיא .סָאד
 ןיא םשור ַאזַא טכַאמעגנָא טָאה עטכישעג יד טָא רעבָא  .עגַארפ/

 -ייוו .רד ןענעייל ןענעלפ סָאװ ,ןעיורפ יד ןעשיווצ טּפיוהרעביא ,דנַאל
 רעטנעזיוט זַא ,זייּפש רעכילריטַאנ רעביא ןעלקיטרַא עראברעדנואוו סיל
 ןוא עיצנעװנָאק-טסעטָארּפ א ףיוא ןערהָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז ייז ןופ
 רעטנוא ,גנוריגער יד ןעננואווצעג סעיצולָאזער ערעייז טימ ןעבָאה
 -ימעכ רעד ןופ טּפױה סלא ןעמחענוצקירוצ םהיא ,טּפַאט טנעדיזערּפ
 .(גנולײטּפָא) ָארויב רעש

 - *ייז סע ןוא ןעוועג ןענייז סע .רעגיצנייא רעד טינ זיא ילייוו .רד ןוא
 ךָאנ זיא עמיטש רעייז רעבָא ,עגַאל יד ןעהעז סָאװ ,ערעדנַא ָאד ןענ
 םנעה יד ןיא זיא גנוריגער יד לייו .רבדמ רעד ןיא עמיטמש יד יו
 ."םענזיב גיב, ןופ

 מימ ןעמוקעגסױרא דרעפעש .רד זיא קירוצ רהָאי עכילטע טימ
 סיוועג ןעבָאה ןעגנוטיידנָא ענייז ."גָאט ַא ןעמייצלָאמ יירד , ענייז
 יד ןעלעטשוצּפָא ףיוא גונעג טינ ךָאנ רעכָא ,קורדנייא ןֵא טכאמעג
 .עירטסודניאזזייּפש רעד ןיא ןָא ןעהעג סָאװ ,ןעטייהניימעג

 -סעטָארּפ ,אטָאקאד-טואפ ןופ רעקימעכ-טָאטש רעד ,דרעּפעש .רד
 ןָאמ וצ עירטסודניא-זייּפש רעד ןופ טייהיירפ רעד ןעגעג גידנעריט
 -ריוו ַא רַאפ סָאװ ,גידנעקוק טינ ,סענזיב רַאפ רָאנ ךיז טניול סע סָאװ
 ןיא ןופ יו ,ןעזיועגנָא טָאה ,טנוזענ ס'הנוק ן'פיוא טָאה סָאד גנוק
 טמָאה רע .םס טימ רָאנ זייּפש טנייה ןעמ טסע טכאנ זיב הירפ רעד
 -ַאכ רהעז זיא סָאװ ,ןעטיײצלָאמ יירד יד ןופ לעטעצ ַא טלעטשעגפיוא
 עגיטנייה ןעסע ם'נעשנעמ ןעכילטינשכרוד םעד רַאפ שיטסירטעקַאר
 :לעטעצ סָאד זיא טָא ןוא .ןעטייצ

 ןוא רַאמ-לוָאק טימ ט'מס'ראפ) סעשזדעסָאס -- .טסעפקערב |
 םימ טבראפעג) רעטוּפ ;(ןולֵא טימ) טיורב ס'רעקעב ; (דיסע קירָאב
 -רַאק יד ןיא להעמ ןעטניטרעפעגוצ םעד ןופ סעקדאל ;(רַאט-לוָאק
 .(רַאט-לוָאק) זעק-רָאטס ;(ןולֵא טימ) ךעלדנַאט

 ;(ראט-לוָאק ןוא עדָאס ווא טעָאזנעב) ּפוז-ָאטײמָאט -- .רעניד
 ;(דיסע קיליסילעפ) סעברא "עטנעקענ, ;(ארטילעס) ףעיב דנרָאק |

 םוידָאס) סעקרעגוה-ניסע ;(רַאטילוָאק ,עדָאס ווװָא טעָאזנעב) ּפאשטעק
 .(סרעטמיא ןוא רַאט-לוָאק) םירק-זייא ;(דיסע קיליסילעפ ןוא טעהפלאס

 -ָאס װָא טעָאזנעב טימ) ּפאשטעק רעדיוו שיילפ םוצ -- .רעֿפַאס
 מימ רעדיוו) ןעסנירג רעדָא ,טכורפ "עטנעקעג , ;(רַאט-לוָאק ןוא ַאד
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 ;(ןולא רעדיוו) טיורב ס'רעקעב ;(ןעלַאירעטַאמ עשימעכ ענעדיישרַאפ
 ,(דיסע קיליסילעס ןוא רַאט-לוָאק) ילעשזד ךעלרעּפמיײװ

 רענַאקירעמַא עגיטנייה זַא ,טגָאז דרעּפעש .רד ,טרָאװ ןייא טימ
 .גָאמ א םס סעזָאד 40 ףיוא טסע עילימַאפ

 ןעגיטנייה ן'זיב זַא ,סָאד זיא ןעסיוא ָאד ןענייז רימ סָאװ רעבָא
 -ץעכ ןעטנעצָארּפ עסיוועג ןעגעל וצ גנוריגער רעזנוא טביולרעד גָאט
 "ףטנעקעג, יד ןיא :םנעסע יד ןיא--םס טושּפ--ןעפָאטש עשימ
 ."ןעסוסקול-שיט , עגירעביא יד ןיא ןוא ןעסעטַאקילעד יד ןוא זייּפש

 ,ךיז ןעמהירַאב עכלעוו ,סעמריפ-ןעסעטַאקילעד ןַארַאפ ןענייז סע
 .ןע'םס עכלעוו דנעגריא ןופ יירפ ןענייז ,.ב .צ ,"םּפאשטעק, ערעייז זַא
 .גנאלםישדח ןהעטש ןעק סָאד ןוא ,לעשעלפ ַא ףיוא טנעפע טָא רעבָא
 ןירעביירש יד ?סנ א סָאד זיא ,סָאװ ?ףױרַאד רהיא טגָאז סָאװ ,ונ
 זיא רעכלעוו ,"ּפאשטעק, טכַאמעג ןעטרַאג םענעגייא רהיא ןופ טָאה
 סָאד זיא לעשעלפ ןייא ןייק זַא ,סָאטײמָאט עטוג עכלעזא ןופ ןעוועג
 -םיוא ןעמ טָאה רעמָאט רעבָא .ןערָאװעג עילַאק טינ רהָאי עצנַאג
 רעדָא יירד יו רהעמ ךיוי:ָאטײמַָאמ יד טָאה ,לעשעלפ א טנעפעעג
 ןערוב ,ןערעױז ןעבױהעגנָא טָאה ;ןהעטש טנעקעג םינ געט רעיפ
 "סּפאשטעק, ענעי זַא ,םיוא עקַאט טזייוו סע .ןערָאװעג עילאק זיא ןוא
 .םיסנ םימ טלעטשעג ןענייז

 גנוריגער יד טביולרעד טנעצָארּפ ןייא ןופ לעטנהעצ ןייא ,ָאזלַא
 -יוו רעבָא ,"ןעסוסקול-שיט, יד ,סעקצַאצ ערעייט יד ןיא ןעגעלוצניירַא
 .קסע רעייז ןיוש זיא סָאד ,ןעגעל ייז רהעמ לץעיפ

 ץעטנוזעג ןופ ןעזייּפשוצ ןעסע שנעמ א ףרַאד ,ןעביוא טנַאזעג יו
 ןוא ןעיוב ןענַאק ןוא גידלושמוא ןענייז עכלעוו ,ןעכַאז ןופ ,ןעכַאז
 -רַאפ יו ,ןעסייוו רימ יווװ ױזַא רעבָא .רעּפרעק םעד ןעטלַאהרעטנוא
 טימ םילכאמ ןופ םייקסטוג רעד ןיא ןעביולג רעד ךָאנ זיא םע טיירּפש
 ,ןעגָאז וצ ױזַא ,"ץרַאה סָאד ןעקיווקרעד, עכלעוו ,םילכאמ ןופ ,גיסע
 / ץגינייא ,ךוב-ךָאק רעזנוא ןיא ,ָאד ןעבעג וצ עבַאגפיוא רעזנוא זיא
 -נוא ןעּפעלשוצקעװַא שטָאכ שנואוו םעד טימ ,ןעזײּפשוצ יד טָא ןופ
 .ןעמייקשלַאפ עטפיוקעג יד ןופ סרעזעל ערעז

 שטָאכ ןעלעוו ,ןעבעג ָאד ןעלעוו רימ סָאװ ,םילכאמ ערעיוז יד
 םינ ,עטנוזעג טימ ,ןפוא ןעשימייה ן'פיוא טכַאמעג ןוא םס ןהָא ןייז
 ,םילכאמ ערעיוז עגינייא רימ ןעביג רַאפרעד טָא ןוא ,רעייט וצ ןענייז ייז .ןַא טינ יז ןעמוק םלוע ןעסיורג םוצ רעבָא .ךיוא עכילרחע ןַארַאפ םיוועג ןענייז סע .ןעביײרשַאב רימ יו ױזַא םָא ןענייז "ןעסוסקול-שיט , ןוא ןעסעטַאקילעד עטפיוקעג עלא טינ זַא ,ןעצעזוצ ןעזומ רימ .ןעלַאירעטַאמ עטלױפרַאפ-בלַאה

 .סלעקיּפ ײלרעלַא
 -עג זיא סָאװ ,ץלא לעקיּפ טסייה שילגנע גיטכיר ףיוא רעבָא .סעקרעג -וה עטרעייזעג רָאנ "לעקיפ, ןָא ןעפור עקירעמא ןיא ןעדיא יד
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 עטשימעג ,לעקיּפ-ָאטײמַאט ,לעקיּפ-לעּפע ןעמ טניפעג םורַאד .טרעייז
 .וװ .א .א סלעקיּפ ןעסנירג

 / ןֶא ןעפור ייז סָאוו ,םילכאמ רענאקירעמַא יד ןענָאה םעד ץוחַא
 יד ,רעקוצ טימ טכַאמענ סלעקיּפ יילרעלא ,טסייה סָאד ,לעקיּפ-טיװס
 ,םילכאמ עטרעייזעגיםיז

 ,רעסעפ ןיא סעקרענוה ערעיוז ןעלעטש ןעגעלפ סעמַאמ ערעזנוא
 ענעי ןיא .לכאמ םעד טָא ןופ ךס ַא טפרַאדעג עקַאט טָאה ןעמ לייוו
 ןיא לעגנַאמ בילוצ ,טיורב לעקיטש ַא טימ עקרעגוח ַא זיא ןעטייצ
 טימ ,אקירעמא ןיא ָאד רעבָא .רעטניוו םוא לכאמ א ןעוועג ,ןעסנירג

 ערעוז א ןיוש זיא ,ןעסנירג ןוא ןעטכורפ ןופ להַאװסיױא ןעסיורג םעד
 ןיא סָאד ןעמ טלעטש םורַאד ןוא ,זייּפשוצ ַא זיולב עקַאט עקרעגוה
 סעיולפ יד ןוא ,רעסעב ןהעטש ייז ןענעק םילכ יד טָא ןיא לייוו ,סעיולס

 עכלעוו ,סעקרעגוה רימ ןעביג טָא רעבָא .ץַאלּפ גינייוו ןעמהענרַאפ
 -עג ייז ןענעמ םורַאד ןוא ,רעטניוו ןעצנַאג א ןהעטש טינ ןעּפרַאד
 :ילכ רענעפָא ןֿא ןיא ןערעוו טרעיײיז

 .(ליר) ֿפירק טימ סעקרענוא
 רעטמעלבנייוו .(ּפירק) ליד  רעסַאװ טרָאװק 0
 רעטעלב טיורק סעקרענוא ענירג ץלַאז עבָארנ טנופ 2

 ַא ןעליפוצנָא ףיױא סעקרענוה עשירפ נונעג םסיוא טוג טשַאװ
 -ייר ַא טימ ּפָא ייז טנעקורט .(קָארק) ילכ ענעדרע עגיטרָאוװק-ףלעווצ
 ןעּפָאלקוצוצ רעדָא ןעכעטשוצוצ םינ גיטכיזרָאפ גידנעייז ,ךוטדנַאה 'םענ
 ףיא טגעל ןוא רעטעלב-ןייו ךַאפ א ילכ רעד ןיא םיוא טגעל .ייז
 -יוו ןאד ,ּפירק ךעלקיטש ןָא טגעל ןעביוא ,סעקרענוא ךַאפ ַא םיוא ייז
 וצ טקעד ןעביוא .לופ זיב ,ּפירק ןוא סעקרעגוה ,ךעלטעלכב-ןייוו רעד
 םעד טימ טשימעגסיוא רעסַאו ן'טימ ןָא טסיג .רעמעלב-טיורק טימ
 ןעמַאלג א טימ ןעביוא ןוא ,רעלעטמ ןעכאלפ 8 טימ רעביא טקעד ,ץלאז

 םענייר ַא טםימ רעניא טקעד .ןייטש םענעשַאועגּפָאייר ןערעווש
 רעסַאװ סָאד .ץַאלּפ להיק .לעקנוט א ןיא ןערעייז טזָאל ןוא ךומשיט
 .ןעלחיקסיוא ןוא ןעכָאקוצפיוא רעהירפ טוג זיא ץלאז ן'טימ

 .סלעקיפ עקרעגוא ערעיוו
 ,ךעלעגענ עצנַאג ,ךעלעקרענוא עניילק
 .גיסע ,ץלאז | .ךעלרעפעפ עניילק

 מיש ,סיוא םוג ייז טשַאו ,ךעלעקרענגוא עטסנעלק יד סיוא טביילק
 .ןעקעדרעביא ייז לָאז סע זא ,רעסַאװ ןָא טסיג ןוא ץלַאז טימ רעביא ייז
 עניטכיר יד זיא רעסַאו טרָאװק א ףיוא ץלַאז זָאלג עבלַאה עגרַאק א
 ןוא רעלעמ א טימ טקירדעננייא טוג ,תעל-תעמ ַא ןהעטש טזָאל .סָאמ
 .ןעמיוושפיורא טינ ןעלָאז סעקרעגוא יד זַא ,ךַאז רערעווש ַא סעּפעי

 -רעגוא יד סיוא טגעל ,רעסַאװ ענעצלַאזעג סָאד ּפָא טעייז טציא
 -יילק עכילטע ןיירַא טנעל ,סעיולס עגיטרָאװק עטכַאקעגסױא ןיא סעק
 -רעבָאר יד ןָא טוט .ךעלעגענ סקעז ַא וצ טיש ,ךעלרעפעפ עטיור קנ
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 -רַאפ ןוא גיסע ןעגיכָאק טימ ןעניררעביא ן'זיב טסיגרעד ןוא ןעגניר ענ
 א ןהעטש לעקיּפ ערעיוז יד ןענָאק טלעטשעגקעווַא ױזַא טָא .טלעגיר
 -םעלב רָאּפ ַא ןיירַא סעיולס יד ןיא ךָאנ טנעל ןעמ ןעוו .טייצ עגנַאל
 יד ךיז ןעטלַאה ,ךעלטעלב-ןייוו עשירפ רָאּפ ַא רעדָא ,טיורק עיור ךעל
 ,ןירג רהעז סעקרעגוא

 .טלעקיּפ ָאטײמַאט ענירג
 .ןעצריוועג עטשימעג זָאלג 1 .סאטיימָאט ענירג טרָאװק 4
 ,ץלַאז ;םרעּפעפ עטיור 6 .םעלעביצ עסייוו עסיורג 2

 ,ךעלטּפער עניד ףיוא ייז טדיינשוצ ןוא סָאטײמָאט יד םיוא טשַאװ
 יד ּפָא טלהעש .ןעצרַאװש ן'טימ עלעקעטש סָאד גידנעּפרַאװקעװַא
 -ַאט ךַאפ ַא סיוא טגעל .ךעלטפער עניד ףיוא טדיינשוצ ןוא סעלעביצ
 טיש ןעכַאפ יד ןעשיווצ רעבָא .סעלעביצ ךַאפ ַא ןעביוא ןוא סָאטיײמ
 ענעצלַאזעג יד ּפָא טעייז .טכאנ-רעביא ןהעטש ױזַא טזָאל .ץלַאז ןָא
 יד טימ ןעמַאזוצ גיסע ןעטוג טרָאװק ייווצ ףיוא טכָאק לייוורעד .ךיוי
 א ןיא טלעקיוועגנייא ,ןעצריוועג יד ןוא רעפעפ ךעלקיטש ענעטינשוצ
 טוט .סעיולס עטכָאקעגסױא ןיא ןעסנירג יד סיוא טגעל .עלעברָאט
 ןעגיכַאק םעד ןָא טסיג ,ןעצריוועג יד קעװַא טפרַאװ ,ןעגניר עיינ ןָא
 ,טלעגיררַאפ ןוא רעפעפ ךעלקיטש יד טימ ןעמַאזוצ גיסע

 .םלעקיּפ עקרענוא עסיז
 .ןיירכ רענעבירעגנָא .גיסע .רעקוצ רעניורב
 .ןעצריוועג .לעצרָאװ רעבגניא - .סרעפעפ ענירג ןוא עטיור

 רעבָא ,סלעקיּפ עקרעגוא ערעיױז יד טימ יוװ עגיבלעז סָאד טוט
 -מע גיסע ןיא טכָאק ןוא ,םעט םוצ רעקוצ םעניורב גיסע םוצ וצ טיג
 ,ןיירכ םענעבירעגנָא ,ךעלרעפעפ עסייוו ןוא עצרַאװש עצנַאג עכיל
 םענירג ןוא ןעטיור ךעלקיטש ןוא לעצרָאװ רעבגניא ךעלציּפ עכילטע
 זַא ,ױזַא רעפעפ ךעלקיטש יד ןוא ןעצריוועג יד סיוא טגעל .רעפעפ
 טוט .סעקרעגוא יד ןעשיווצ יולס ןיא לַארעביא ןעמוקסיוא ןעלָאז ייז
 ,טלעגיררַאפ ןוא גיסע ןעגיכָאק ן'טימ טסיגרעד .ןעגניר יד ןָא

 .לעקיּפ רעסיז ַאטײמַאט ענירג
 .םרעפעפ ענירג 2 .סָאטײמַאמ ענירג 4
 .םעלעביצ עלעטימ 2 .ןעצריוועג עטשימעג .פעל-סע 2
 ,ץלַאז ;גיסע טרָאװק 2 .רעקוצ רעניורב

 טדיינשוצ .סעלעביצ יד ּפָא טלהעש ,סָאטײמָאט יד סיוא טשַאוו
 טנעל טציא .סרעפעפ ענירג יד טקַאהוצ ; ךעלטפער עניד ףיוא עדייב
 .ץלַאז ליפ וצ טינ טימ רעביא טיש ןוא ןעטנירג יד םייװנעכַאּפ םיוא
 -ַאק ייז טלעטש טציא .ּפָא טעייז ןוא תעל-תעמ א ןחעטש ױזַא טזָאל
 םוצ רעקוצ םעניורב םעד ןוא גיסע םעד ,ןעצריוועג יד גידנעבעגוצ ,ןעכ
 ,העש 8 ןעגעג רעייפ ןיילק 8 ףיוא ןעדיז טזָאל ןוא ףיוא טכָאק .םעט
 ,טלעגיררַאּפ ןוא ,ןעניררעביא ן'זיב ,םעיולס עטכָאקעגסיוא ןָא טליפ ןוא
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 . רעמונ סלעקיּפ עטשימענ
 ,ץלַאז ,גיסע ,סרעפעפ עטיור 6 .סעקלעביצ עסייוו עניילק טנופ 2
 .םענרעז עצישטראג לעפעלססע 1 .ךעלעקרענוא עקניניילק .טווק 1
 .דעיס ירעלעס לעפעל-סע 1 סָאטײמָאט ענירג ךעלקיטש .ווק 1

 .ךעלטפער עניד ףיוא ייז טדיינשוצ ןוא ןעסנירג יד ּפָא טגינייר
 -יורג ןייא ןיא ןיירַא טגעל .ץנַאנ ןעביילב ןעפראד סעקלעביצ יד רָאנ
 -רעגוא יד לעפיש רעטייווצ ַא ןיא ןוא ,סָאטײמָאט יד רָאנ לעפיש רעפ
  עכַאװש עדייב ןיא ןָא טסיג ןוא ,םרעפעפ יד ןוא סעלעביצ יד ,םעק
 ייז טיִג ןוא ּפָא םעייז .טכַאנרעביא ןחעטש טזָאל .רעפַאװיץלַאז
 ןיא םיוא טגעל ןוא ּפָא טעייז .רעסַאו רעטלַאק טימ סיוא קנעווש ַא
 רעד ןוא ךעלעקלעביצ יד ,ןעצריוועג יד זַא ,ױזַא סעיולס עטכַאקעגסיוא
 ףיא טכָאק .יולס ןיא לארעביא ןהעזנָא ךיז ןעלָאז רעפעפ רעטיור
 - .טלעגיררַאפ ןוא סעיולס יד ןָא טליפ ןוא גיסע םעד

 .2 רעמונ סלעקיפ עטשימענ
 .רעעמ רעטקַאהוצ 1 .עקרעגוא ענירג ךעלקיטש .טווק 1

 .רעואלפילאק ךעלקיטש רעזעלג 2 .סעקלעביצ עסייוו טרָאװק 34 |

 קו רענירב זאג בוא ייוטס ךעלקיטש זג 4
 - .קירעמרויט .פעל-עעט עכאלפ 2 םרעפעֿפ עמיור עטקאוצ 2

 .ץלאז ירעלעס .פעלעעט 1 סרעפעפ ענירג עטקַאהוצ 2
 .עצישטרַאג ענעלָאמעג פעל-סע 3 .ץלאז ,לחעמ טעיוו לואה ,גיסע

 .רעסַאװיץלַאז רעכַאװש ןיא טכַאנ-רעביא ןייא ןעסנירג עלַא טקייוו

 טשימ .רעפַאװ רעשירפ ןיא לָאמ רַאּפ א םיוא טקנעווש ןוא ּפָא טעייז

 ףױרַא טסיג ןוא רעסַאװ טרָאװק א טימ גיסע טרָאװק עבלַאה ַא םיוא

 -  .תעש ייווצ ַא ןעקייוו טזָאל ןוא ןעסנירג עלַא ףיוא

 ,להעמ טעױװ-לוָאה לעפעל-סע רעיפ ַא ןופ עשאק א טכַאמ לייוורעד

 טיג .גיסע ןעטוג טרָאװק ןעבלַאחרעדנָא ןוא עצישטרַאנ לעפעל-סע יירד

 טשימ .ןעצריוועג יד ןוא ץלַאז ךעלעפעל-עעט עכַאלּפ 2 ,רעקוצ םעד וצ

 עשַאק יד טָא טלעמש ןוא ןייז טינ ןעלָאז סעקדורג ןייק זַא ,סיוא טוג

 .קעד םוצ ןעלַאּפוצ טינ לָאז םע זַא ,טייצ עצנַאג יד גידנעשימ ,ןעכָאק

 -םיוא ןיא םיוא ייז טגעל ,קאלשכרוד ַא רעביא ןעסנירג יד טעייז

 ןיירַא טסיג ,גיטרַאפ ןיוש זיא עשַאק יד ןעוו ןוא סעיולס עטכָאקעג
 .טלעגיררַאּפ ןוא םעיולפ יד ןיא

 .ילילאקיפ |
 סעקרענוה ענירג עניילק ןעצוט 1 .טיורק לעּפעק ןיילק 1

 .רעדיוּפ יריוק ןעצנוא 2 .רעוַאלּפילַאק ךעלּפעק עניילק 2

 .לעבאנק ץנוא 1 .םנהיב שטנערפ ןעצוט 2

 .לעצרָאװ רעבנניא ץנוא 1 ןיירכ לעצרָאװ 1

 .דעיס דרַאטסָאמ עסייוו ץנוא 1 .רעקוצ רעניורב .ץלַאז .גיסע

 יאקירפאּפ ץנוא 1  .ךעלעקלעביצ עסייו ןעצמ 2
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 רעבַא ,ןעסנירג ערעדנַא ךָאנ ןעבעגוצ ןעמ געמ לכאמ םעד טָא וצ
 טימ ןעסיגנָא ,ךעלקיטש עניילק ףיוא ןעדיינשוצ ןעמ ףרָאד ןעסנירג יד
 יז ןעמ ףרַאד ךָאנרעד .געט יירד א ןעהעטש ןעזָאל ןוא רעסַאװ ץילַאז
 -רעביא ,ּפָאמ ןעסיורג 8 ןיא ןעגעלסיוא קַאלשכרוד א ףיוא ןעייזרעביא
 -רעביא ןעסנירג יד לָאז סע זַא ,גיסע ןעסיגנָא ,ןעצריוועג יד טימ ןעטיש
 רעניורב .סעיולס עטכַאקעגסיױא ןיא טסיגוצ ןוא ףיוא טכָאק ,ןעקעד
 ןיא טייקסיז ןעבעיל עלַא טינ רעבָא ,םעט ןעטוג ַא וצ טיג רעקוצ
 ,לכאמ םעד טָא

 .ינמַאשט |

 ,סעקנעשזַאר זָאלג 1 .סָאטײמַאט עטיור טנופ 4
 .םעט םוצ גנירמיצ .לעּפע טנופ 2

 .עצישטרָאנ ענעקורט .סעלעביצ 3
 .גיסע .ץלַאז .רעקוצ רעניורב זָאלג 2

 וצ טשימ ;סעקנישזָאר יד ןוא לעּפע יד ,ןעסנירג עלַא טקַאהוצ
 טשימ ןוא רעקוצ םעד ןוא עצישטרַאג ענעקורט לעסיבַא ,גנירמיצ םעד
 ,טכידעג גיסעמלעטימ ןערעוו לָאז סע זַא ,גיסע ןעקרַאמש טימ םיוא
 ןיא טייהרעגיכָאק ןָא טליפ ,טּפָא רהעז גידנעשימ ,העש ַא ןעגעג טכָאק
 בעיל סָאד טָאה סע רעװ .טלעגיררַאפ ןוא סעיולס עטריזילירעטס
 ,רעפעפ ןעטיור לעסיבַא ןעבעגוצ ךָאנ געמ ,רעקרַאטש

 .ןָאשט-וָאשט

 ,דעיס ירעלעפ ץנוא 1 ,סָאטײמַאט ענירגנ טרָאװק 9
 .דעיס דרַאטסָאמ ןעצנוא 4 .ךעלעקרעגוא עניילק 4
 עצראוש עצנַאג לעפעלססע 2 .רעוָאלפילַאק ךעלּפעק 2
 .רעפעפ .סרעפעפ עטיור 4
 ,קירעמרוימ זָאלג 2 .ירעלעס עסייוו ךעלטניב 2
 גנירמיצ רנענעלָאמוצ זָאלג 20 .ךעלעקלעביצ עסייוו טרָאװק 1
 .לעמיוב זָאלג 1 .ץלַאז .גיסע .רעקוצ רעניורב טנופ 4
 .עצישטרָאג ענעקורט זָאלג 4 .ןיירכ רענעבירעג רעזעלג 2

 -לעביצ יד טינ רָאנ ,ךעלקיטש עניילק ףיוא ןעסנירג עלַא טדיינשוצ
 וצ גידנעטישנָא ,לעסיש רעסיורג ַא ןיא סייוו ןעכַאפ םיוא טגעל ,םעק
 ץלַאז ןָא ךיוא טיש ןעביוא רָאג .ךַאּפ ןעדעי ןעשיווצ ץלַאז ךעלסיב
 יד בָא טעייז ,הירפ רעד ןיא .טכַאנ רעביא ןהעטש ױזַא סע טזָאל ןוא
 ןוא ךיילג ףיוא ךיילג רעסַאװ ןוא גיסע םיוא טשימ ,ךיוי ענעצלַאזעג
 .טנעווָא זיב ןהעטש רעדעיוו טזָאל ןוא ןעסנירג יד טָא ףיוא ףױרַא טסיג

 םעד טימ םהיא גידנעכָאק גיסע טרָאװק ייווצ ןָא טיירג לייוורעד
 טשימעגסיוא ליוא םעד וצ טיג .ןעכַאז עגירביא יד ןוא ןיירכ ,רעקוצ
 ןיא ךרוד ייז טכָאק ,ןעסנירג יד בָא טוג טעייז טציא .גנירמיצ ן'טימ
 זיב ןָא טסיג ןוא םעיולס עטכָאקעגסױא ןיא םיוא ייז טגעל ,גיסע םעד
 .טלעגיררַאפ ןוא גיסע ןעגיכָאק ן'טימ ןהעגרעביא
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 .סםוָאס ילישט
 .רעקוצ רעניורב זָאלג 24 עגרַאק ,םָאטײמַָאט ןעצומ 2
 .גיסע ןעטוג טרַאװוק 2 .סעלעביצ 4
 ,גנירמיצ .ץלַאז .סרעפעפ ענירג 7

 יד טימ ןעמַאװצ ניסע ןיא טכָאק ןוא ןעסנירג עלא טקאהוצ
 סָאטײמָאט יד .סעיולס עטכַאקעגסױא ןיא טסינוצ ןוא ןעכאז עגירביא
 .(615 לעטעלב) .בָא טלהעש

 .קַאמטירּפ ןרָאקטיװס ַא
 ,להעמ טעיװ-לוָאה זָאלנ 8 .עזורוקוק סענעשטַאק 2
 .ץלַאז לעפעלסע 6 .טיורק לעּפעק ןיילק א
 עצישטרָאג ענעקורט לעפעלסע 2 .סרעפעפ ענירג 2 .סעלעביצ 8
 .,גיסע טרָאװק 1 .רעפעפ רעטיור רעניילק 1
 .קירעמרוימט עלעפעלדעעט 4 .רעקוצ םעניורב רעזעלנ 2

 טקנעווש ,סרעפעפ יד ןופ ךעלרעק יד ןוא עסייוו סָאד סױרַא טדיינש
 .סעלעביצ יד ןוא טיורק ץ'טימ ןעמַאזוצ ייז טקַאהוצ ןוא םיוא טוג יז
 טנעהַאנ וצ גידנעהעג טינ ןרָאק טיווס יד ןופ ךעלרעק יד בָארַא טדיינש
 -מעט רעד טימ ."יורטש, ןעמהענוצטימ טינ םוא ,םענַאשטַאק יד וצ
 . יד ןופ עגירביא סָאד ןעשטעװקסורא ןעמ ןָאק רעסעמ ןופ טייז רעּפ
 רעביא ,גיסע םעד ןָא טסיג ,ןעמַאזוצ ןעסנירג עלַא טשימ .םענַאשטַאק
 ,ןעצריוועג יד ןוא להעמ ן'טימ ןעשימוצסיוא ףיוא לעסיבַא גידנעזָאל
 טונימ 40 ַא טכָאק ;ןעמאזוצ ץלַא טשימ .ץלַאז םעד ןוא רעקוצ םעד
 .םעיולס עטכָאקעגסיוא ןיא טסיגוצ ןוא

 .ךעלמעווש עטרעייזעג
 | .גיסע .ךעלמעווש עניילק
 .ןעצריוועג עטשימעג .ךעלטעלב-רעברָאל ךעלקיטש

 טגעל ןוא ייז גידנעלײשבָא טינ .ךעלמעווש עשירפ סיוא טוג טשאוו
 םענייר ַא ףיוא םיוא סעיולס יד טלעטש .םעיולס ענייר ןיא ןיײרַא יז

 ,לעסעק םעד טקעדרַאפ ,רעפַאװ עמירַאוװ ןָא טסיג ,לעסעק ןיא ךוטדנַאה

 -כרוד טעוװ ערַאּפ יד .טונימ גיצנַאװצ ַא ןעכָאק רעסַאװ סָאד טזָאל ןוא

 גיטראפ ןחעטש גיסע רעד לָאז .סעיולס יד ןיא ךעלמעווש יד ןעמערַאװ

 ןעגיכָאק ן'טימ םעיולס יד ןָא טליפ ,ןעצריוועג יד טימ טכַאקעגרעביא
 -רַאֿפ ןיא טכָאק ןוא ךעלקעד יד טימ טקעדַאב ,ןעגניר ןַא טוט ,גיסע
 טלעגיררַאפ ןוא סױרַא טמהענ ,םונימ גיצנַאװצ ַא ךָאנ לעסעק ןעטקעד
 .ךעלטַארד עטשרעטנוא יד טימ

 . רעמונ .ּפאשטעק
 .ץלַאז .רעקוצ .גיסע - .ןעצריוועג .סָאטײמַאמ

 םוצ .619 לעטעלב ףיוא יו ,סָאטײמָאט לעטסעק א וצ טגימרַאּפ

 ןוא ,םעמ םוצ רעקוצ םעניורב ןוא ץלַאז וצ טיג ןעכָאק לָאמ ןעטירד

 יו ,ןעצריוועג ײלרעלַא טימ טליּפעגנָא עלעברָאט ןייר 8 ןיירַא טגנעה
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 רעפעפ ןעטיור ,דעיס ירעלעס ,סהעמ ,רעפעפ רעשילגנע ,ךאלעגענ .ב .צ
 טרעוו סָאד זיב טכָאק ןוא םעט םוצ גיסע ןעטונ ןיירַא טסינ .וו .זַא .א
 ,עלעברָאט סָאד סױרַא טפרַאװ ףוס םוצ .טּפָא רהעז נידנעשימ ,טכידעג
 ,ךעלכעלב טימ טּפַאלקרַאפ ,ךעלשעלפ עטכַאקענסיוא ןיא ןָא טסיג

 .2 רעמונ .ּפאשטעק
 .ךעלעגענ עצנַאג .סרעפעפ עטמיור .סָאטײמָאט
 .גנירמיצ ךעלעקעטש 2 | .רעקוצ .גיסע .ץלַאז
 .רעפעפ רעשילגנע ,סעלעביצ עכילטע

 ןעטירד םוצ ןוא .615 לעמעלב ףיוא יו סָאטײמַָאט יד וצ טגיטרַאפ
 ,ץלַאז ,סעלעביצ ךעלטפער יד ,סרעפעפ עטקַאהוצ יד וצ טינג ןעכָאק לָאמ
 סעלעביצ יד זיב טכָאק ,גיסע םעד ןוא ,ןעצריוועג יד .םעט םוצ רעקוצ
 ,ןײרַא ילכ רעטייווצ ַא ןיא ,ּפיז א ךרוד רעכיא ןַאד טעייז .ךייוו ןענעז
 ןוא ךעלשעלפ עטכַאקעגסױא ןיא טסינוצ ןוא ףיוא רעדעיוו טכַאק
 .ךעלכעלב טימ טּפַאלקראפ

 .פאשטעק ירעבנערק
 ננירמיצ רעטלָאמעג לעפעל-סע 1 גיסע .סירעבנערק טנופ 2
 .ךעלעגענ עטלָאמעג לעפעל-סע 1 .רעקוצ רעזעלג 2

 טכָאק ןוא גיסע טימ ןָא ייז טסינ ןוא סירעבנערק יד סיוא טגינייר
 -סױרַא םוא ,קַאלשכרוד ן'פיוא ךרוד טבייר ; ןעלַאפוצ ןערעוו ייז זיב ייז
 טכָאק ןוא ןעצריוועג יד ןוא רעקוצ םעד וצ טיג .ךעלטייה יד ןעמהענוצ
 -שעלפ עטכַאקעגסיוא ןָא טליפ .ּפָאשטעק יו ,טכידעג טרעוו סָאד זיב
 רעמונ ַא סָאד זיא שיילפ וצ .ךעלכעלב יד טימ טּפַאלקרַאפ ןוא ךעל
 .קַאמסירּפ

 | .עצישטרָאג
 ןיא ןעלעטשקעווא געמ ןעמ ןעכלעוו ,ןעסע םוצ זייּפשוצ ַא זיא סָאד

 יו ןוא ,ןעגָאמ םעד ףיוא טצייר סָאד .רעפעפ יו דַארג ןעגיבלעז םעד
 רעבָא ןעמ ףראד ןעגָאמ ןעטנוזעג ַא .טיטעּפַא ןַא סע טכַאמ טביולג ןעמ
 .ןײלַא טמוק טיטעּפַא רעד ,ןעצייר טינ

 | .עצישטרָאנ עטכַאמעג-שימייה
 8 םיוא טשימ .ןילַא שטָאכ יז טכַאמ ,עצישטרַאג ָאי ןיוש ביוא

 םעניורב עלעפעל א טימ עצישטרַאג ענעקורט עטוג לעפעל-סע ייווצ
 טבייר .רעסַאװ עגיכָאק לעּפעל ייווצ ַא טימ סע טערַאּפרַאפ ןוא רעקוצ
 .ןעסע םוצ טוג סָאד זיא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא םעקדור עלַא םיוא

 ןעטכורפ עטרעייזעג-סעיז
 .סעשטעיפ עטרעייזעג-סיז

 .רעסַאװ זָאלג 1 ,סעשטעיפ טנופ 7
 .  .גנירמיצ ךעלקיטש זָאלג .רעקוצ רעניורב טנופ 8
 .ךעלעגעגנ עצנַאג .גיסע טרָאװק 24
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 ןוא לעקישַאק םענעטַארד ַא ןיא סעשטעיּפ ןהעצ א ןיירַא טנעל
 ןיא ךָאנרעד ,טונימ רָאּפ א ףיוא רעסַאװ רעניכָאק ןיא ןייא ייז טקנומ
 עלַא זיב סָאד טוט .ןעלהעשוצבָא טכייל ייז זיא ןופרעד .רעפַאװ טלַאק
 רעסַאװ סָאד ,גיסע םעד ףיוא טכָאק לייוורעד .גיטרַאפ ןענעז סעשטעיּפ
 סעשטעיּפ יד ןָא טקעטש טציא .ננירמיצ םעד וצ טיג ; רעקוצ םעד ןוא
 יד בָא טכָאק .עשטעיּפ רעדעי ןיא ייווצ א ,ךאלעגענ עצנַאנ יד טימ
 .ןיא סיוא ייז טנעל .ּפָאריס םעד טָא ןיא לָאמא ףיוא עכילטע סעשטעיּפ
 / ץטימ טסיגרעד ןוא ןעגניר יד ןָא טוט ,לופ זיב סעיולס עטכָאקעגסיוא
 | .טלעגיררַאפ ןוא ןעניררעביא ן'זיב ּפָאריס ןעגיכָאק

 טכַאמ ױזַא ,לעקיּפ-מיװס סעשטעיּפ יד טכַאמ ןעמ יו ױזַא דָארג
 עווארקוצ עניילק יד .ןעראב ,לעּפע ,ןעמיולפ ןופ לעקיּפ-טיװס ַא ןעט
 ןעמ .וצרעד טוג רהעז טּפיוהרעביא ןענעז (סרהעּפ לקיס) ךעלרַאב
 - .טוג רהעז ךיוא ןענעז לעשנייוו עטיור .ןעלהעש טינ סנייק ייז ףרַאד

 .ךעלרעפמייוו עטרעייזענ-סיז

 .גיסע טרָאװק 2 .ךעלרעּפמייוו טרָאװק 8
 ,גנירמיצ ענעלַאמעג .רעקוצ רעניורב טנופ 8

 טימ ייז טכָאק ןוא עלעברָאט ןייר ַא ןיא ןײרַא ןעצריוועג יד טגעל
 ןץטימ ןעמַאזוצ ,ךעלרעּפמייװ ענעגיזעגבַא ןוא ענעשַאוװעגסױא טוג יד
 ןוא עלעברָאמ סָאד סױרַא טפרַאװ .טכידעג זיב ,גיסע ןוא רעקוצ
 ,טלעגיררַאפ ןוא סעיולס עטכָאקעגסיוא ןיא טייהרעסייח טסיגוצ

 .ןעבױרטנייװ עטרעייזעג-סיז

 .געמטָאנ עלעפעל-עעט 1 .ןעביורטנייוו טנופ 7
 גנירמיצ רעטלָאמעג לעפעל-סע 1 רעקוצ םעניורב טנופ 4
 ךעלעגענ .טלַאמעג .פעלדעעט 4 .גיסע טרָאװק 2

 -נייוו ענעשַאװעגבָא-טוג יד ןופ עגינעווניא סָאד סױרַא טשטעווק
 יד זיב לערעייפ ןיילק ַא רעביא ןעכָאק טפַאז יד טזָאל ןוא ןעביורט
 טסיג טציא .קַאלשכרוד ַא רעביא ךרוד טעייז .בָא ךיז ןעלייט ךעלרעק

 ,רעקוצ ן'טימ םיוא טשימ ,ןעצכעלָאש עטקַאהוצ יד ףיוא ףױרַא טּפַאז יד

  זיא םטכעלָאש יד זיב ,טכָאק ןוא ןעצריוועג יד ןוא גיסע םעד וצ טיג

 .טלעגיררַאּפ ןוא סעיולפ עטכַאקעגסיוא ןיא טסינוצ .ךייוו

 .סירעבקעלב עטרעייזענ-סיז

 ךאלעגענ ענעלָאמעג ,גיסע רעזעלג 9 .םירעבקעלב טנופ 8
 .גנירמיצ ענעלָאמעג .רעקוצ רעניורב טנופ 8

 -סיוא יד ןיירַא טוט ,גיסע םעד ןוא רעקוצ ם'נופ ּפָאריס ַא טכַאמ

 ןיילק ַא ףױא ןעכָאק טזָאל ןוא םירעב ענעגיזעגבָא ןוא ענעשַאוװעג

 . "רַאּפ ןוא ןעצריוועג יד טימ סיוא טשימ ןעד ,גיטרַאּפ זיב ,לערעייפ

 .סעיולס עטכָאקעגסױא יד טלעגיר
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 ןעסטכאמעננייא
 .רעקוצ ןעסייוו ףיוא רָאנ ,םטכַאמעגנייא טלעטש טלעוו עצנַאג יד

 טרַאנעגנײרַא טוג הרבח רעקוצ יד טָאה ,1 לעטיּפַאק ןיא טנָאזעג יו
 א ,בנגבש בנג ַא זיא רעקוצ רעסייוו רעד .ןיירַא קַאז ןיא טלעוו יד
 עכילריטַאנ יד ןופ ןמיס ןייק לייוו ,רעכַאמ טייקרעיוז רעכילקערש
 .ָאטינ םהיא ןיא זיא ןעלארענימ

 ַא זיא םעט רעד וליפַא ןוא םהיא ןעכיילב ןופ טמוק טייקסייוו יד |
 םעד טימ טכַאמעג ןערעוו סָאװ ןעכַאז .טייקסיז עזָאלקַאמשעג ענדונ ןימ
 ןופ ןעכורעג יד יו ,סרעפלעהרעטנוא ןעבָאה ןעזומ רעקוצ ןעסייוו
 ,טינ ביוא ,ןעמכורפ ערעדנַא ןוא לעּפענייּפ ,ץנַארַאמ ,ענעמיל ,אלינעוו
 .טייקסיז רעלייה רעד טימ טעידונעג לכאמ רעד טלָאװ

 טניטיונ ןוא ךורעג ןעניד'תויח ַא ןיײלַא טָאה רעקוצ רעניורב רעד
 ,ןופרעד גידנעדער טינ ןיוש ,ןעכַאז ערעדנַא ןופ ףליה רעד ןיא גינעוו ךיז
 יו ןעלארענימ עכילריטאנ ענייז בילוצ ןעסע טנוזעג א זיא רע סָאװ
 .וו .זַא .א םויצלַאק ,םיסעטַאּפ ,ןעזייַא .ב .צ

 -ץגנייא יײלרעלא טכאמענ ןערהָאי ןופ ןיוש ןעבָאה ןיילַא רימ
 רימ ןוא ,רעקוצ םעניורב לעקנוט טימ רָאנ ןוא ןעדַאלַאמרַאמ ,ןעסטכַאמ
 ךס 8 ןענעז ןעטייקסיז עגיזָאד יד זַא ,ןענָאז טייקכילרהע טימ ןענַאק
 עקַאט זיא םעט רעד ,רעקוצ ןעסייוו טימ עגינעי יד יו ,רעקַאמשעג
 ןוא םהיא וצ ןייא דלַאב ךיז טנהעוועג ןעמ רעבָא ,שרעדנַא לעסיבַא
 ,םינ רָאנ ןיוש ןעמ טקרעמַאב דיישרעטנוא םעד

 סָאװ ,ןעשנעמ רעבָא ,כס ןייק טינ עקַאט ןעמ טסע םטכַאמעגנייא
 -- רעּפרעק םעד -- ןישַאמ רערַאברעדנואוו רעייז וצ טקעּפסער ןעבָאה
 -ָאמָאטָא םעד ןעטיה ייז יו ,גיטכיזרָאפ רעגינעוו טינ ,בָא םהיא ןעטיה
 ,טייקשלַאפ עטסידנימ יד ןעדיימסיוא ןעהעז ןוא ,ליב

 ןעבָארקימ רַאפ טונ טינ רעקוצ
 סָאד ןעמ זומ ,רעטניוו ףיוא ןהעטש ןעביילב ןענַאק לָאז טכורפ םוא

 ןיא .סנעסע עלַא רעביא ןערהיפ עכלעוו ,ןעבָארקימ יד ןופ ןעטיהרַאפ
 .ץיה טימ סָאד טוט ןעמ יוװ ,ןָא רימ ןעזייוו "גנינעק, ןעגעוו גנולײטבָא
 ,ןעבָארקימ ןופ טכורפ ןעטיהרַאפ וצ לעטימ ַא ךיוא זיא רעקוצ רעבָא
 ןיא ןייא טכורפ יד ןעמ טכַאק רַאפרעד ,רעקוצ ןיא ןעבעל טינ ןענָאק ייז
 .םכורפ יד ןיוש טיהרַאפ סָאד ןוא רעקוצ ןופ ּפָאריס ןעטכידעג רהעז

 ףיוא ןעצעזאב וצ בעיל ָאי ךיז טָאה לעמיש יװ ױזַא רעבָא
 ןעסטכַאמעגנייא יד טימ םילכ יד ןעמ זומ םורַאד ָאט ,ןעכַאז עסַאנ ,עסיז
 יד םימ טפול יד זַא ,ךעלקעד עגנע ןוא ןיּפַארַאּפ טימ ןעקעדנייא םוג
 .ןיירא ןענָאק טינ לָאז ןעגנוצנַאלּפ לעמיש עניילק

 ץדָאמ יד טיײברַאעגסױא ךיז טָאה עקַאט םעד בילוצ םָא ןוא
 ץעסיורג ןייק ןיא םינ ןוא ,רעזעלעג ןיא ןעסטכַאמעגנייא ןעסיגוצוצ
 ןעמ טנעפע זָאלג ַא .םייה רעטלַא רעד ןיא טלעטש ןעמ יו ,סעיולס
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 -נײרַא ןוא ןעקעדפיוא טרָאּפשרַאפ ןעמ ,ייווצ-סנייא טחעג םע ןוא םיוא
 ,לָאמַא ףיוא סטכַאמעגנייא ךס א ףיוא טפול ןעזָאל

 אזא ןארַאפ זיא טכורפ ןיא -- ?סעילערד יד ןערעוו סָאװ ןופ
 ןופ ןוא לַאמכָארק יו זיא ןיטקעּפ רעד .ןיטקעּפ טסייה סָאוװ לאירעטַאמ
 ,רענירג סָאװ ןוא .ןעכָאק ןיא טכידעג סטכַאמעגנייא רעד טרעוו םהיא
 רהעמ ץלא ,גיטייצ זיא טכורפ יד רעגינעוו סָאװ .ה .ד ,רערעיוז סָאװ
 רעד טיײברַאעגפױא ךיז טָאה םורַאד טָא ןוא ,ןַארַאפ טרָאד זיא ןיטקעפ
 .טכורפ עגיטייצ קרַאמש טינ טימ סטכַאמעגנייא ןעלעטש וצ רעגיימש
 ןיא רעקוצ רעד ןוא ,גיטרַאפ ןעצנַאג ןיא ןיוש טרעוו טכורפ יד ןעוו
 רהעז ןַארַאפ טרָאד ןיוש זיא טלעקיווטנע ןעצנַאגניא ןיוש זיא רהיא
 טינ לָאמ ןייק טעמכ טרעוו סטכאמעגנייא ַאזַא טָא ןוא .ןיטקעּפ גינעוו
 .גידרעסַאװ טביילב רע ,טכידעג

 ,ןערעוו וצ טכידענ סטכַאמעגנייא ןערעטיש םעד טפלעה לָאמַא
 ענעמיל רעד ןופ עסייוו סָאד רעדָא ,טּפַאז ענעמיל וצ טיג ןעמ ןעוו
 םעד ךיז ןיא ןעבָאה ןעכַאז יד טָא ןופ טייקרעיוז יד .ןילַא סטכעלַאש
 רעדָא ,ךעלציּפ עקנעניד ץנַאג ףיוא עסייוו סָאד טדיינשוצ .ןיטקעפ
 .םטכַאמעגנייא ןיא עלעקטאמש סייוו ןייר ַא ןיא סָאד טכַאק

 סעיולס רעדָא ,רעזעלג עלַא -- .(ןעכַאקסיוא) ןעריזילירעטס
 ןעמ רעדייא ,רעסַאװ רעגיכָאק ןיא ןעגעיל ןעזומ סטכַאמעגנייא רַאפ
 םעד ראפ גנוצישַאב עטסעב יד זיא סָאד .(610-609 לעטעלב) ןָא יז טליפ
 -נייא ץטימ רעזעלג יד ןָא ןַאד טליפ .ןערעוו עילַאק ןופ םטכַאמעגנייא
 סטכַאמעגנייא רעד ךיז טהיצ ,ןעלהיקבָא ן'טימ .ךרעוו ן'זיב םטכַאמענ
 ןעשיװאוצמורַא טוג רעזעלג יד ןופ סעגערב יד זיא ןַאד ,ןייא לעסיבַא
 ןוא .ןיפַארַאּפ ןעטזָאלוצ טימ ןעסיגַאב דלַאב ןוא ךוט םענייר ַא טימ
 ןיא ןעשַאװאוצמורַא טוג רעזעלג יד זיא ,טלהיקעגסיוא ןיוש ןעוו
 ןעּפעלקמורַא רעדָא ,ךעלקעד יד טימ ןעקעדוצ ייז ,רעסַאװ רעמירַאװ
 ,להיק ַא ןיא ןעלעטשקעווא ןוא רעיּפַאּפ ךעלקיטש ענידכעלייק טימ
 ,ץַאלּפ לעקנומ

 ןעדיינשוצנָא טוג זיא סע -- .ךעלרעיּפַאּפ יד רַאֿפ לעסייוו
 לָאז שטניא לעטרעפ ַא זַא ױזַא רעיּפַאּפ ךעלקיטש עגידכעלייק יד
 רעיּפַאּפ לעקיסַאּפ סָאד טָא טרימשַאב ןעמ .זָאלג ן'רעביא ןהענרעבירא
 -ורטעגבָא םעד םורַא טוג סע טפערּפ ןעמ ןוא ייא ןַא ןופ לעסייוו טימ
 .טוג םע ךיז טלַאה ;זָאלג ןעטנעק

 יד ןיפַארַאּפ טימ ןעסיגַאב ףרַאד ןעמ ןעוו --- .ןיֿפַארַאּפ ןעזָאלוצ
 טלעטש ןוא לעּפעט ַא ןיא ןיירַא םהיא טגעל ,ץטכאמעגנייא טימ רעזעלג
 ,טכייל ךיז טזָאלוצ סָאד .רעסַאװ סייה ףיוא ףױרַא סע

 טינ ןעמ רָאט סטכַאמעגנייא -- .םאלפ ץרעביא ןעכַאק טינ
 .טנערבעגוצ טרעוו ןוא ּפָא ךיז טצעז סע ,םַאלּפ ץרעביא ךיילג ןעכָאק

 רעדנַא ןַא סעּפע ףיוא רעדָא לעקעד ןעוויוא ןַא ףיוא ףױרַא סע טלעטש |
 ,לעצעט
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 ןיא ןיירא םהיא טלעטמש -- .םטכַאמעננייא רעטרעקוצראפ
 טזייוו ןערעקוצרַאּפ סָאד רעבָא .טזָאלוצ רע טרעוו ,ןעוויוא ןעמירַאװ א
 .רעקוצ לעיפוצ טימ ןערָאװעג טכָאקעג זיא סע זַא

 טינ ךָאנ זיא לעמיש רעד ןעוו -- .סטכַאמעגנייא ףיוא לעמיש
 -רָאפ םהיא ןעמ געמ ,ןעביוא ןופ זיולב טגיל רָאנ ,גינעווניא ןיירא
 -סיוא ןיא ןעסינוצ ,ןעכָאקרעביא ענירעביא סָאד ,ןעמענבָארא גיטכיז
 !עקעדוצ ןוא ןענעקורטמורא ןוא ןעשַאװמורַא טוג ,רעזעלג עטכַאקעג
 .ןיפַארַאּפ טימ

 ןעטרַאס ענעדיישראפ יד
 יו ךיז טדנעוועג סע ,ןעטרָאס ףניפ ןֿאראפ ןענעז ןעסטכאמעגנייא

 : ייז טכַאמ ןעמ

 -ץג גיטכיזרָאפ טרעוו עכלעוו ,סטכאמעגנייא זיא -- .סווריוזירּפ
 ,ץנַאג ןעביילב ןעלָאז םירעב רעדָא טכורפ יד םוא ,טכָאק

 -רָאפ ױזַא טינ ןעמ טכָאק סטכַאמעגנייא םעד טָא -- .םעשוזד
 ,טכָאקוצ רעדָא ,טשטעווקוצ ןענעז סירעב רעדָא ,טכורפ יד ןוא גיטכיז

 זיולב טהעטשאב רעכלעוו ,סטכַאמעגנייא רעד זיא -- .ילעשזד
 ןעמ טכַאק ןעכַאמ וצ סָאד םוא .סעילערד יו ,טפַאז רערעטיול ןופ
 א רעביא בָא טעייז ןעמ ,רעסַאװ לעסיבַא ןיא בָא טכורפ יד רעהירפ
 זָאלג ,רעקוצ טימ טשרע ןעמ טכָאק טּפַאז ענייר יד ןוא (געב) קירָאװ
 .זָאלג ףיוא

 -ײשרַאפ עכלעוו ןיא ,ןעצטכַאמעגנייא ןענעז -- .סרַאלַאמרַאמ
 -ץגעגוצ ךָאנ ןערעוו ייז וצ ןוא ןעמַאזוצ טכַאקעג ןערעוו ןעטכורפ ענעד
 ,טכורפ-ּפהערג רעדָא ,סענעמיל ,ןעצנַארַאמ ןופ םטכעלָאש יד ןעב

 ,םעד ץוח ַא ,דַאלַאמרַאמ יו ,עגיבלעז סָאד זיא -- .סוןרױטנָאק
 עכלעוו טכורפ-ּפהערג רעדָא ,ענעמיל ,ןעצנַארַאמ יד טימ ןעמַאזוצ סָאװ
 ,(628 לעטץעלב) ןיטקעּפ ןיא ךייר יוזא עקַאט םוראד ןוא רעיוז ןענייז
 .וז .זַא ןוא לעשנייוו ,לעּפע יוו,ךיוא טכורפ ערעדנַא ןעבעגוצ ןעמ ןַאק
 ןעוו ןעגעלניירַא ןעמ םראד סינ יד רָאנ ,וצ טוג ךיוא סָאד טמהענ סינ
 םינ לייו .רעזעלג יד ןיא טלהיקעגבָא לעסיבַא ןיוש זיא טייקסיז יד
 .ץיה רעקרַאטש ןיא טעװעטרֿאהרַאפ ןערעוו

 סווריוזירּפ
 (ןעסאקירבא) ווריוזירּפ סעשטעיפ

 ,םעשטעיּפ טנופ 1 ףיוא רעקוצ רעניורב טנופ 4
 ןעכלעוו ןיא ,םטכַאמעגנייא םוורוזערּפ טסייה ,ןעביוא טגָאזעג יו

 טא סעשטעיּפ יד טכָאק םורַאד טָא .טשטעווקוצ טינ טביילב טכורּפ יד
 טמהענ ,טפלעה ףיוא סעשטעיפ ענעשאוועגסױא יד טדיינשוצ : ױזַא
 -עג טינ רעבָא ,ןעלהעשבָא םעשטיּפ יד געמ ןעמ) דךעלרעק יד סױרַא
 לעטרעפ יירד טמהענ .רעביא ייז טנעוו ןוא .(טוג ךיוא זיא טלהעש
 | .סעשטעיּפ טנופ ןעדעי וצ רעקוצ טנופ
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 טסעמ ןוא רעקוצ ןעצנַאג ם'נופ לעטרעפ ַא זיולב טמהענ טציא
 -ָאק לעיפ ױזַא לָאמ ייוצ טימ סיא םָאד טשימ ןוא ,רעביא
 ןוא ,םיוא טמיוש .ֿפָאיס א טכַאמ ןוא ,רעסאוו עץעגיכ
 יד ןזייוכעלסיב ןײרַא טגעל לעסיבַא םַאלּפ םעד גידנערענעלקרַאפ
 .ךייוו ןוא רהָאלק ןערעוו ייז זיב ייז טכָאק ןוא סעשטעיּפ ןעטפלעה
 ייז טגעל ןוא לעפעל ןעגידרעכעל ַא טימ סױרַא גיטכיזרָאפ ייז טמהענ
 עיור עכילטע ךָאנ ןײרַא ּפָאריס ןיא טנעל .קָאסימולָאּפ א ףיוא םיוא
 רעדעיוו טגעל ןוא סױרַא ייז טמהענ ,בָא ךיוא ייז טכָאק ןוא סעשטעיפ
 וצ ּפָאריפס םוצ טיג טציא .טכָאקעגבָא ןענעז עלַא זיב ,ערעדנַא ןיײרַא
 ּפָאריס םעד טכָאק ,סיוא טמיוש ,ףיוא טכָאק ,רעקוצ ןעגירביא םעד
 יז טמהענ ,ייז ןעציהרעד וצ סעשטעיפ יד ןײרַא טגעל ןוא טכידעג זיב
 זיב ,טסיגרעד ןוא סעיולס יד ןיא סיוא ייז טנעל ,סױרַא גיטכיזרָאפ
 ,סעיולס יד טלעגיררַאפ ןוא ּפָאריס ןעגיכָאק ן'טימ ךרעוו ן'רעביא

 יד ,ןעמיולפ ,לעשנייוו ערעיוז ,ןערַאב ךיוא ןעמ טכָאק ױזַא טָא
 -בָא ןעמ גנעמ םעשטעיּפ .וװ .זַא .א (לעּפע בערק) ךעלעּפע עקניטיור
 ךעלטייה יד ,רעסַאװ עגיכָאק ןיא זייווכעלסיב גידנעקנוטנייא ,ןעלהעש

 .בָא ןעהעטש

 סווריווערּפ לעּפענײּפ ןוא לעשנייוו
 ףיוא זָאלג 1 ,(סאנַאנא) לעּפענייּפ זָאלג א ףיוא זָאלג 1 :לעשנייוו

 ,רעקוצ זָאלג ןייא | ,רעקוצ
 טימ זָאלג א ףיוא זָאלג א (ךעלרעק יד ןהָא) לעשנייוו יד טכָאק

 ףיוא זָאלג ַא ךיוא לעּפענייּפ ענעטינשוצ ןיד יד ןוא ,רעקוצ םעניורב
 ןעטכורפ עדייב יד ןעוו .ךעלּפעט ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ,רעקוצ זָאלג א
 -נייוו םנופ ףניפ וצ .ןעמאזוצ ייז טשימ ,רעמיול ןוא גימראפ ןיוש ןענייז
 ,לעּפענייּפ ןעשביה ןייא טמענ לעש

 סווריוזערּפ לעּפעניײּפ ןוא ירעבַארטס
 .רעסַאװ זָאלג םירעבָארטס טרָאװק 8
 לעּפענייּפ טרָאװק 4 רעקוצ רעניורב טנופ 5

 םמענ (אקינבולק ,אקינאילמעז) סירעבָארמפ עטונ טרָאװק יירד וצ
 םעניורב טנופ ףניפ ןוא לעּפעניײיּפ ךעלקיטש עקנעציּפ טרָאװק עבלַאה א
 זָאלג ןעבלַאה ַא ןיא לעּפענײּפ םעד בָא רעהירפ טכָאק .רעקוצ
 -עגסיוא ןיוש זיא ּפָאריס רעד ןעוו ןוא רעקוצ םעד וצ טינ ,רעסאוו
 א ךָאנ טכָאק ןוא םירעבָארטס יד ןיירא טנעל ,ךעלטכידענ ןוא טמָאש

 .-.העש עבלאה

 | סווריוזערּפ לעּפענייּפ
 טנופ ייווצ עדעי ףא ענעמיל 1 ַא ףיױא רעקוצ רעניורב טנופ 4

 - .טכורפ | .טכורפ טנופ

 ךָאנרעד ןוא ךעלטפער ףיוא רעהירפ לעּפענייּפ םעד טדיינשוצ

 - ײנשסױרַא ןוא ןעגיוא יד גידנעמענסיורא ,סטכעלָאש יד בָארא טלהעש
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 -עב ןופ עלעדנאק ןעגידכעלייק םענעכעלב א טימ) ץראה סָאד גידנעד
 ךעלטפער יד טכָאק ןוא רעכיא טנעװ .(סָאד ןעמ טוט רעדיױּפ גניק
 לעּפעט א ןיא רעסאוו סָאד בָא טעייז ,ךייוו ןעוו .רעסאוו גינעוו ןיא
 טשימ טציא .קאסימולָאּפ א ףיוא סיוא טנעל ךעלטפער יד ןוא ןיירא
 ןופ זָאלג רעבלאה ַא טימ רעקוצ םעניורב טנופ לעטרעפ יירד םיוא
 ןופ טכאמ ןוא ,טכורפ טנופ ןעדעי ףיוא רעסאוו רענעגיזעגבָא רעד
 טנופ ייווצ עדעי וצ זַא ,טקנעדעג .ּפָאריס ַא רעסַאװ ןוא רעקוצ םעד
 עטשרעביוא ענעבירעגננא סָאד ןוא טפאז יד ןעמענ רהיא טפראד טכורפ
 םהיא ןיא טכָאק ןוא ּפָאריס םעד סיוא טמיוש .ענעמיל א ןופ עלענ
 -כיזרָאפ טמענ .העש עכבלַאה א לעּפענייּפ ךעלטפער עטכַאקענּפָא יד
 -ַאק ן'טימ ןָא טסיג ,םעיולס עטכָאקעגסיױא ןיא םיוא טנעל ,םיורא ניט
 | ןעגניר עיינ ףראד ןעמ .טלעגירראפ ןוא ּפָאריס ןעגיכ

  םנעשוד יילרעלא
 םעשוד לעּפע רעבנניא

 רעקוצ רענױרב טנפ 8 לעצרָאװ רעבנניא ןעצנוא 8
 .לעּפע עגינייו טנופ 6 סענעמיל 9 ,רעסאוו טרָאװק 4

 -ָאק סע טלעטש ןוא לעצרָאװ רעבנניא ןעצנוא ףניפ טסיוטשוצ
 לערעייפ ןיילק א ףיױא טכַאק .רעסאוו טרָאװק רעבלַאה א ןיא ןעכ
 -לעז יד ןעביילב לָאז סע זא ,לָאמ עלא גידנעסיגרעד ,העש עכילטע
 ךעלקיטש יד טדניבראפ ןוא רעביא טםעייז טציא .רעסאוו סָאמ עניב
 רעבגניא ןיא ןעגיל עקאט סע טזָאל ןוא עלעקטאמש ןייר א ןיא רעבנניא
 -ץןמיל יירד ןופ טפאז יד ןוא עלעג ענעבירעגנָא סָאד וצ טיג .רעסאוו
 -ייו עטקאהוצ םנופ ףניפ ןוא רעקוצ םעניורב טנופ ףניפ וצ טיג ,סענ
 .רעמיול ןערעוו לעּפע יד זיב ,טכָאק ןוא ,סטכעלָאש רעד ןהָא ,לעּפע עגינ
 -םיוא ןיא טסינוצ ןוא רעבגניא ן'טימ עלעקטאמש סָאד סיורא טפראווו
 ,רעזעלג רעדא ,סעיולס עטכָאקעג

 .םעשור לעשנייוו |
 .רעקוצ רעניורב טנופ 4 .לעשנייוו טנופ 4

 םינ .לעשנייוו ערעיוז ןוא עטרַאה ,עטמיור םנופ ריפ סיוא טשַאװ
 טכורפ יד זיב ,לענש טכָאק ןוא טנופ א ףיוא טנופ א רעקוצ םעניורב וצ
 -כָאקעגסױא עניילק ןא טליפ .ּפָאריס ן'מימ טליפעגנָא ןוא רהָאלק זיא
 .ןיפאראּפ טימ טקעדַאב ןוא רעזעלג רעדא ,ךעלקעיולס עט

 | םעשוד ירעבַארטס
 .רעקוצ עניורב טנופ 9 ,םירעבַארטפ טנופ 4

 טכורפ יד .ןיירא טנעה יד ןיא סירעבָארטפ עכייוו ןייק טינ טמהענ
 רעביא טיש .רעייט זיא גיליב סאוו .טרָאס ןעטסעב ןופ ןייז זומ
 יירד םימ סירעבָארטס ענעניזעגבא ןוא ענעשאוועגסיוא טוג טנופ ריפ
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 ןוא רהָאלק זיב טכָאק .העש עכילטע ןהעטש טזָאל ןוא רעקוצ טנופ
 .רעזעלג עטכַאקעגסיוא ןיא טסינוצ

 .ױזַא ךיוא ןעמ טכָאק םעשזד סענילַאמ

 םעשזד ןעמיולפ
 .רעקוצ רעניורב טנופ 1 .ענעמיל 1 .ןעמיולפ טנופ 1

 ,רעקוצ םעניורב וצ טיג ןוא טדיינשוצ ,ךעלרעק יד סיורא טמענ
 ןיילק א ףיוא טכָאק .רעסאוו לעסיבא רָאנ ןוא זָאלנ א ףיוא זָאלג א
 ןופ טפאז יד ןוא עלעג ענעבירעגנא סָאד וצ טיג .ךייוו זיב ,רעייפ
 עסייה ןיא סיוא טסיג ןוא טכידעג זיב ,טכָאק ;ענעמיל רעצנאג א
 .םילכ

 א ףיוא טלעטשעגפיורא ןעכַאק וצ טוג זיא ןעסטכאמעגנייא עלַא
 .ןענערבוצ טינ ןעלָאז ייז זא ,םאלפ ן'רעביא לעצעט

 םעשוד ןעסירנַא
 .רעקוצ םעניורב םנופ 124 א ףיוא ןעסירנַא טנופ 1

 ץעגיטייצ קראטש טינ ןופ "ךעלסיפ ןוא ךעלּפעק , יד בָארא טמענ
 טכָאק ןוא רעסאוו טימ בלאה א זיב ןָא טסיג .(םירעבסוג) ןעסירגַא
 רעקוצ םענױרב לעטרעפ ַא ןוא םנופ ַא וצ טיג .ךייוו זיב ייז
 ,רָאלק זיב ,טכָאק ןוא טכורפ טנופ ןעדעי ףיוא

 יי םעשוד סעשטעיפ
 .סעשטעץיפ טנופ 1 ףיוא רעקוצ טנופ 4

 -סיורא ,ןעלטרעפ ףיוא סעשמעיפ עגיטייצ קראטמש טינ טדיינשוצ
 םעניורב טנופ לעטרעפ יירד ןעמאזוצ טכָאק .ךעלרעק יד גידנעמענ
 טנעל .טכורפ טנופ ןעדעי ףיוא רעסאוו זָאלג לעטרעפ א ןוא רעקוצ
 טסיגוצ .רהָאלק ןוא ךייוו ןערעוו ייז זיב טכַאק ןוא טכורפ יד ןיירא
 | ,ךעלקעיולס רעדָא ,רעזעלג עטכַאקעגפיוא ןיא

 (לעּפע לארשי ץרא) םעשזד סניווק

 .זָאלנ א ףיוא זָאלג א טעמכ

 יז טלהעש ,בָא ייז טשאוו .סעסניווק ענייר ,עמוג רָאנ טפיוק
 -ראווניירא ,ךעלקיטש ערעניד ךָאנ רעדא ,ןעלטכא ףיוא טדיינשוצ ,בָא
 -אוו סָאד .ןעטינשוצ ןיוש זיא ץלא זיב ,רעסאוו טלַאק ןיא ייז גידנעפ
 ןערעוו ץראווש ןופ ייז טיהראפ רעס

 ןיא קירוצ טמיג ןוא לעסעק א ןיא ןײרַא טכורפ יד טנעל טציא
 סָאד לָאז .טקייוועג ךיז טָאה יז ןעכלעוו ןיא ,רעסאוו עגיבלעז סָאד
 "יו טעייז .ךייוו זיב טכָאק .טכורפ יד ןעקעדרעביא םיוק רעסאוו
 ,רעקוצ רעזעלג רעגינייוו לעסיבא וצ וצרעד טינ .רעסאוו סָאד בא רעד
 טמיוש .ּפאריס םעד ףיוא טכָאק ןוא ,טכורפ רעזעלג טָאה רהיא ליפיוו
 טסיגוצ .רהָאלק םרעו יז זיב ,ןעכַאק טכורפ יד ןיירא טנעל ןוא סיוא
 ,רעזעלג עסייה ןיא
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 םעשוד סטכעלָאש סניווק
 ןָאק ,ןעלטניּפ עצרַאװש ןהָא ,ענייר ,עטוג ןענייז םעסניווק יד ןעוו

 סכטץעלָאש יד ,לכאמ ןעטוג א ןעכאמ ךיוא סטכעלָאש רעד ןופ טשרע ןעמ
 ןעמ ףראד ,רעהירפ טגָאזעג יו ,ןוא חיר ןעטונ א רהץעז ךיז ןיא טָאה
 ,לעּפע טימ ןעמאזוצ יז טכָאק .ןעפראווקעווַא טינ סטכעלָאש ןייק טעמכ
 ,טַאלג ןעמוקסיוא לָאז סע זא ,קאלשכרוד א ךרוד יז טבייר ,ךייוו זיב
 ויב ,טכָאק .טכורפ זָאלג א ףיוא זָאלג ַא רעקוצ םעניורב טמהענ ןוא
 ,רעזעלג עטכַאקעגסיױא ןיא טסיגוצ ןוא רעטיול

 םעשזד ןעמיולפ ןָאסמעד
 ,רעסאוו זָאלג 1 .רעקוצ רעניורב טנופ 4 .ןעמיולפ טנופ 6

 עקנעילב ,ענידכעלייק) ןעמילפ יד טָא ןופ טנופ םקעז טכָאק
 יד ןַאק ןעמ ןוא ךיז ןעלַאפוצ ייז זיב ,רעסַאװ זָאלג ַא ןיא (ךעלמיולפ
 ויב ,טכָאק ןוא רעקוצ טנופ ריפ וצ טינ .ןעמענסיורא טכייל ךעלרעק
 עטריזילירעטס ןיא םעשוד ןעקַאמשעג םעד טָא טסיגוצ .טכידעג
 ,ןיפאראּפ טימ טקעדַאב ןוא רעזעלג (עטכָאקעגסיוא)

 םעשזד ןעביורטנייוו
 .ןעביורט זָאלנ ןייא ףיוא רעקוצ רעניורב זָאלג 1

 רעבָא ,וצרעד טוג רהעז ןענייז ןעביורטנייוו דראקנָאק עצראווש יד
 טּפוצ ,ןעביורטנייוו יד סיוא טשאוו .ןעכיורב ךיוא ןעמ ןַאק ערעדנא
 ןוא ,ךעלטייה יד ןופ סיורא ייז טשטעווק ,ךעלעקעטש יד ןופ בָארא ייז
 ןוא רעסאוו לעסיבא רָאג טםימ עטסגינעווניא סָאד רָאנ ןעכַאק טלעטש
 קעווא טפראוו ןוא רעביא טעייז .בָא ךיז ןעלייט ךעלרעק יד זיב ,טכַאק
 יז םלעטש ןוא סטכעלָאש יד טלָאמוצ רעדָא טקאהוצ .ךעלרעק יד
 ףיוא רעביא יז םכייר ,ךייוו רָאג ןיוש ןעוו .טפאז רעד טימ ןעכַאק
 וצ טינ ,רעביא טסעמ .טָאלג ןעמוקסיוא לָאז יז זַא ,קַאלשכרוד ַא
 -םיוא ןיא טסינוצ ןוא טכידעג זיב טכָאק ,זָאלג א ףיוא זַאלג א ,רעקוצ
 ,רעזעלג עטכָאקעג

 םילעשוד יײלרעלַא
 ןופ םטכַאמעגנייא רעד ילעשזד טסייה ,רעהירפ טגָאזעג ןיוש יו

 רעד ןיא זיא טפָא רהעז רעבָא .טפאז טכורפ רענעגעיזעגרעביא זיולב
 םוראד .טפאז גונעג ןאראפ ךָאנ קיראוו ןיא טכורפ רענעגעיזעגבָא
 ,רעסאוו לעסיבא ןעסיגנָא ,לעּפעט א ןיא ןעגעלוצניירא סָאד טוג זיא
 ןעמ רעבָא .ילעשוד עטייווצ יד זיא סָאד .לָאמארעדיוו ןעכָאק ןוא
 רעסאוו גידנעסיגוצ ,ךיוא ילעשוד עטירד א ןעכאמ טּפָא ךָאנ ןַאק
 בָא קראמש טינ ךיז טלעטש ןעמ בוא ןוא ,רעדעיוו גידנעכָאק ןוא
 ,ןעסיגּפיונוצ ןעטפאז יילרעיירד עלא יד ןעמ ןָאק ,טײקרָאלק רעד ףיוא
 א ףױא וָאלג א רעקוצ םענירב טימ ןעכַאק ןוא ןעטסעמרעביא
 ,טכידעג זיב ,זָאלג
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 ,רעקוצ םעד ןעמיראוורעד וצ םאזטאר רהעז זיא ילעשזד ראפ
 "ױצ םעד טיירּפש .טפאז רעד טימ סיוא םהיא טשימ ןעמ רעדייא
 -ייה .ןעוויוא ןיא םהיא טציהרעד ןוא עלעקעב ךאלפ א ףיוא סיוא רעק
 ,טקנעדעג .ןעסטכאמעגנייא עלא ראפ םונ ךיוא זיא רעקוצ רעס
 ןיא יז טרעוװו רעטמכידעג ץלא ,זיא טכורפ יד גיטייצ רענינייוו סאוו

 | .ןעכָאק
 רענעגיזעגבָא רערעטיול רעד טָא ףיוא ךיז ןעניוט ןעמכורפ ךס א |
 -אמ ,לעּפע בערק) ךעלעּפע עטיור עקניניילק יד ,לעּפע : ילעשזד
 | וו .זַא .א ךעלרעּפמיײװ ,סעניל

 -ראווענסיורא רָאנ טינ סָאד זיא גנוניימ רעזנוא םיול רעכָא
 ,ןעפראד ןעשנעמ .ךיוא טכורפ ענעפראוועגסיורא רָאנ ,טייברא ענעפ
 יד טימ ןוא סטכעלָאש יד טימ טכורפ יד ןעסע ךילגעמ טייוו יו
 -אפאר ןוא ,טכורפ יד ןופ ןעיילק יד ןענייז סָאד .ךעלרעק עקנעציפ
 ייב יװ ָאד םרעווסנעשניוומוא יוזא דָארג זיא ןעגיניירבא ןוא ןערינ
 | .ןעזייּפש ערעדנא

 ילעשוד ןעביורטנייוו
 .טפאז זָאלג ןייא ףיוא רעקוצ זָאלג 1

 ייז םּפוצ ןוא ןעביורטנייו עניטייצ קרַאטש טינ סיוא טשַאוװ
 א ףיױא רעסאוו ןהָא ןעכָאק ייז טלעטש .ךעלקעטש יד ןופ בָארא
 .טפא רהעז טשימ .סיורא ןעלאפ ךעלרעק יד זיב ,םאלפ םעניילק
 סיא טסעמ .ןעּפַאקוצבָא טָאלק-זישט ןופ קיראוו א ןיא ןיירַא טסיג
 ,גיטייצ קראמש טינ ןעוועג ןענייז ןעביורמ יד ביוא ןוא ,טפאז יד
 ןיב ,גנאל טינ טכָאק .זָאלג א ףיוא זָאלנ א רעקוצ םעניורב וצ טיג
 -רצ .לעכעלהעש א ןיא לעסיבא גידנעריבורּפ ,טכידעג טרעוו סָאד
 םעדכָאנ ,ןיפאראּפ טימ טקעדַאב ןוא רעזעלג עטכַאקעגסיױא ןיא טסיג
 .טנעקורטענּפא ןוא ןעשאווענמורא ,טלהיקענסיוא ןיוש ןענייז ייז יוו !

 ןופ ץטכעלָאש יד .וצרעד טונ ןענייז ןעביורט דרָאקנַאק ,עצראווש יד
 .ךיז ןיא טפאז ךס א ךָאנ רעבָא ןעכָאה עלעברָאט ןיא ןעביורט יד
 לָאמאכָאנ ייז טכָאק ןוא רעסאוו לעסיבא טימ ןָא םוראד ייז םסינ
 ענעמיל א ןופ ץכעלָאש רעד ןופ עסייוו סָאד ןעכָאק ןיא גידנעגיילניירא
 טעייז .ןערעוו וצ טכידעג ּפָאריס םעד ןעפלעה לָאז טייקרעיוז יד םוא
 רעדיוו טכָאק ןוא רעקוצ טימ זָאלג א ףיוא זָאלג א סיוא טסעמ ןוא בָא
 | .רעביא

 ילעשור ןעמיולפ |

 .רעקוצ רעניורב זָאלנ 1 ,טפאז טכורפ זָאלנ 1 -

 ,גימראפ ןעצנאג ןיא טינ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןעמיולפ טמהענ
 -יא םעייז .ךייוו ןענייז ייז זיב ,טכָאק ןוא רעסאוו טימ רעביא טקעד
 ןוא רעקוצ ןעסייה זָאלג א ףיוא זָאלג ַא טמענ ,לעקעז א ףיוא רעב

 .רעזעלנ עסייה ןיא טסינגוצ ןוא לָאמא ךָאנ טכָאק
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 (ילעשוד) נינָאה סניווק
 .גינָאה זָאלג 4 ,טפאז טכורפ זָאלג 1

 -יירד וצ טיג ןוא רעביא טעייז ,ךייוו זיב סניווק יד בָא טכַאק
 .טכידעג זיב ,טכָאק ןוא טפאז זָאלג ןעדעי ףיוא גינַאה זָאלג לעטרעפ
 .רעקוצ בלאה ןוא גינָאה בלאה ןעמענ ןָאק ןעמ

 ועדַאלַאמרַאמ ײלרעלַא
 | דַאלַאמרַאמ ץנַארַאמ

 .רעסַאװ .ןעצנַארַאמ ףניפ עדעי ףיוא ענעמיל 1

 -יילק ךוטדנאה ןעכייוו א טימ בָא טנעקורט ןוא סיוא טוג טשאוו
 ַא טמענ ןעצנאראמ ףניפ עדעי ףיוא .סענעמיל ןוא ןעצנאראמ ענ
 -טרעפ ףיױא ץכעלָאש רעד טימ ןעטכורפ עדייב טדיינשוצ .ענעמיל
 ןעלטרעפ עלא יד רעסעמ ףרַאש א רהעז טימ טדיינשוצ טציא .ןעל
 טפראוו .טפאז יד גידנערילראפ טינ ,ךעלטפער עקנעניד רהעז ףיוא
 טיג ,טכורפ טנופ ןעדעי וצ ןוא רעביא טגעװ .ךעלרעק יד םיורא
 רעטלאק רעד ןיא ןהעטש טזָאל ןוא וצ טקעד .רעסאוו זָאלג א וצ
 ,העש עכילטע ףיוא ןעכַאק טלעטש טציא .תעל תעמ ןעצנַאג א רעסַאװ
 ןעדעי ףיױא ןוא רעביא טנעװ .העש 24 ןהעמש רעדיוו טזָאל
 .רעקוצ טםנופ א וצ טיגנ (רעסאוו ןטימ ןעמאזוצ) לאירעטַאמ טנופ
 דאלאמראמ רעד זיב ,.ה .ד ,ץיה דארג 218 טרעוו סָאד זיב ,טכָאק
 .טכידעג טרעוו

 -- ,דאלַאמרַאמ לעפענייפ ןוא ןעצנַארַאמ
 - .ענעמיל 1 ןעצנַארַאמ 4  .לעּפענייּפ רעשביה 1

 א טימ ןעניוא יד סיורא טמענ ,לעּפענייּפ ןעשביח א בָא טגינייר
 .ןעטעלק טנעמטראּפעד ןיא עקייראכאמ ןימ אזא) רעלאה ירעבָארטס
 טנעקורט ןוא בָא טשַאו .לעּפענייּפ ךעלציּפ ןָא טּפוצ לעּפָאנ ַא טימ
 -יד רהעז ףיוא ייז טדיינשוצ ןוא ענעמיל א ןוא ןעצנאראמ ריפ בָא
 זא ,רעסאוו ןָא טסיג .לעּפענייּפ ן'טימ םיוא טשימ .ךעלטפער עקנענ
 רעד ןיא .טכאנ רעביא ןהעטש טזָאל ןוא טכורפ יד ןעקעדוצ לָאז סע
 -ומש ריפ א) ךייוו רהעז ןיוש זיא סטכעלָאש יד זיב ,טכָאק הירפ
 םכורפ יד רעביא טסעמ .ןענרָאמ זיב ,קעווא רעדיו טלעטש .(ןעד
 טרָאװק א וצ טינ לאירעטַאמ טרָאװק רעדעי וצ ןוא טפאז רעד טימ
 ,טפָא טשימ ,ןעכָאק גנאל ףראד סָאד .טכידעג זיב ,טכָאק .רעקוצ

 דַאלַאמרַאמ ןיטשרעב רעלעקנוט
 .רעקוצ רעניורב טנופ ףניפ רעסאוו רעזעלג 4 ,ענעמיל 1
 ץנאראמ רעסיורג 1 טכורפ ּפיערג רעסיורג 1

 ןעסיורג א ,טכורפ ּפהערג ןעסיורג א בָא טנעקורט ןוא בָא טשַאוװ
 ריפ יד ןָא טסיג ,ןיד רהעז טדיינשוצ .ענעמיל עשביה ַא ןוא ץנאראמ
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 טגעל ןוא ףיוא טכָאק .טכאנ רעביא ןהעטש טזָאל ןוא רעסאוו רעזעלג
 ךעלטכידעג טרעוו סָאד זיב ,טכָאק .רעקוצ םעניורב טנופ ףניּפ ןיירַא
 | .רעזעלג ןיא טסינוצ ןוא ,לערעלעט ן'פיוא

 סוורױטנַאק
 ווריוסנָאק ךעלרעּפמייו | |

 ןעצנאראמ 2 ךעלרעּפנייװ רעזעלנ 8

 ,םינ רעקוצ רעניורב רעזעלנג 8

 -אווצ ךעלרעּפנייװ עטניניירעגבא רעזעלג טכא יד ןעכָאק טלעטש
 -אמ ייווצ יד ןופ םטכעלָאש רעטקאהוצ רעד ןוא טפאז רעד טימ ןעמ
 ףיוא טכָאק ןוא וצ טקעד .רעסאוו זָאלנ עבלאה א ןיירא טסינ .,ןעצנאר
 -עלג טכא וצ טיג .ןעלאפוצ ןענייז ךעלרעּפנייוו יד זיב ,רעייפ ןיילק א
 ןיירא טיִג .טפָא טשימ .טכידעג זיב ,טכָאק ןוא רעקוצ ןעסייה רעז
 םיוא טשימ ןוא ןיירא רעזעלג עטלהיקעגבָא יד ןיא ןיוש םינ ךעלקיטש
 .רעסעמ ןעטציהרעד ַא טימ

 1 רעמונ ווריוסנַאק ןעביורטנייוו

 סעקנישזָאר טנופ 1 ןעביורמ טנופ 9
 ,םינ ךעלקיטש טנופ 44 רעקוצ רעניורב טנופ 9

 -נייוו טנופ ןיינ יד ןופ ךעלרעק יד טימ טפאז יד סיורא טשטעווק
 ייז זיב ,רעסאוו לעסיבא ןיא (ךעלטייה) סטכעלָאש יד טכַאק .ןעביורט
 -נאג ןיא ךיז ןעלייט ךעלרעק יד זיב ,טפאז יד טכָאק .ךייוו ץנאג ןערעוו
 ןייק זא ,קאלשכרוד ןעטכידעג רעדָא ,ּפיז א ךרוד סע טעייז ןוא בָא ןעצ
 לעסיבַא םכעלָאש עטכָאקעג יד טקאהוצ .ןהעגכרוד טינ ןעלָאז ךעלרעק
 ןעמאזוצ ,ךעלרעק ןהָא ,סעקנישזָאר טנופ ַא טימ ןעכָאק יז טלעטש ןוא
 ןהעצ .רעקוצ םעד גידנעבעגוצ ,ןעביורטנייוו יד ןופ טפאז רעד טימ
 ,רעייפ ןופ ורױסנַאק ןעכילטכידעג םעד טָא ןעמענבָארַא ן'כַאנ טונימ
 ןוא סיוא טלהיק .םינ ןופ ןערעדאי טנופ בלאה א ןיירא ןיחַא טפראוו |

 ,רעזעלג עטכָאקעגסיוא ןיא ךילנהעוועג יוו ,טסינוצ

 2 רעמונ ווריוטנַאק ןעביורטנייוו
 -וצ רעניורב זָאלנ לעטירד-ייווצ ןעצנאראמ 2 ,ןעביורטנייוו
 .ןעביורטמ זָאלנ 1 ףיוא רעק .סעקיעשזָאר עטקאהוצ זַאלג 1

 ,עגינעווניא סָאד םיורא טשטעווק ,ןעביורטנייוו סיוא םוג טשַאוװ
 ויב ,ןעצכעלָאש יד ןהָא ,טפאז יד טכָאק ןוא רעסאוו לעסיבא וצ טינ
 ,ךעלרעק יד קעווא טּפראוו ןוא ךרוד טעייז .בָא ךיז ןעלייט ךעלרעק יד
 זָאלג לעטירד-ייווצ וצ טיג ,סטכעלָאש עטקַאהוצ יד טימ ןעמַאזוצ טשימ
 יד ןוא טפאז יד וצ טינ ,טכורפ עטשימעגפיונוצ זָאלג ןעדעי ףיוא רעקוצ

 -ַאּפעגסױא ןוא ענעשַאװעגסױא טוג ייווצ ןופ סטכעלָאש עטקאהוצ ןיד
 ,טכָאק ןוא ,םעקנעשזָאר עניורב עטקאהוצ זָאלנ ַא ןוא ןעצנַארַאמ עטער
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 ,טפָא טשימ ,םַאלפ ן'רעביא לעצעט א ףיוא ּפָאט םעד גידנעלעטשפיורא
 .רעזעלג עטכָאקעגסױא ןיא טסיגוצ ,טכידעג ןוא גיטראפ ןעוו

 .ורױסנַאק ירעבנערק
 רעסאוו זָאלג 1 סירעבנערק רעזעלג 4
 רעקוצ רעניורב רעזעלג 9 - םינ ךעלקיטש ,ץנאראמ 1

 .רעפַאװ זָאלג א ןיא סירעבנערק רעזעלג ריפ רעביא טכָאק
 סכעלָאש עטקאהוצ יד ןוא ץנאראמ רעצנַאג א ןופ טפאז יד וצ טיג
 רעזעלג יירד ןײרַא טיש ןוא רעדיוו טכָאק ;ץנַארַאמ לעטרעפ א ןופ
 טסינוצ .טכידעג זיב ,טכָאק .(ןעוויוא ןיא טציהרעד) רעקוצ ןעפייה
 .רעזעלג יד ןיא סינ ךעלקיטש ןיירַא טשימ .להיק ןיוש ןעוו

 הלח רַאפ סטכערימש
 רעדא ,ןעלדנאמ עסיז טנופ 4 .םעקנעשזַאר עניורב טנופ 2 ןעגייפ טנופ 1 ןעלטעט טנופ 2
 ,םינ ןופ סערדָאי טנופ 4 רעקוצ רעניורב טנופ 1

 -יורב טנופ ייווצ ,ןעלטעט טנופ ןעבלאהרעדנא לעכלימ ןיא טלָאמוצ
 -דנאמ עסיז טנופ בלאה א ,ןעגייפ טנופ א ,ךעלרעק ןהָא ,סעקנעשזָאר ענ
 םעניורב טנופ א ןופ ּפָאריס א ףיוא טכָאק .סערדאי םינ רעדא ןעל
 טשימ טלהיקעגסיוא ןעוו ןוא ,רעסאוו טנייּפ ןענרַאק א טימ רעקוצ
 ענעקורט עטעראּפעגסיוא ןיא ןיירא טםגעל ןוא טכורפ יד טימ סיוא טונ
 -קיטש ףיוא טגעל ךעלקעד יד רעטנוא .ךעלקעד ענעכעלב טימ רעזעלג
 טנוזעג ןוא םוג .ריּפאַּפ ענעסקעוועג ךעל

 (סעילערד) ןיטַאלעשוד
 זא ,ייז טלהעצרעד ןעמ ןעוו ,ךיז ןערעדנואווראפ ןעשנעמ ךס א

 טושּפ ןענייז ןעטקודארּפ ןיטאלעשזד עטעקצאצעגסיוא ,ענהעש יד
 ןעלכאנק טייצ עגנַאל א טכָאק ןעמ .ענַאנסיפ ןופ םעילערד טושּפו
 רעד ןופ םיקלח ערעדנַא ןוא ןערעדָא יד ןיירא ךָאנ טוט ןעמ ,תומהב ןופ
 -ורמ ןעמ .לאירעטַאמ רעגידעּפעלק רעד טָא טרעוו םעד ןופ ןוא ,היח
 יו ,ךעלמעלב עניד ןיא סיוא סע טעשטַאק ןעמ ןוא םיוא סָאד טנעק
 -ראפ ןעמ ןוא קעשַארּפ א ןיא סע טכאמ ןעמ רעדא ,ריּפאַּפ גיטכיזכרוד
 .(68 לעטעלב) ךעלדנַאטרַאק יד ןיא סע טפיוק

 ןעמוק ,םע טרעווילגראפ ןעמ ןוא רעסאוו םייח וצ טסיג ןעמ ןעוו
 סָאד ןעביגראפ ןעטנאקירבאפ עגינייא .,ךילריטאנ םעילערד יד קירוצ
 -ארָאבאל רעשימעכ רעד ןופ ןעבראפ ײלרעלַא טימ ןוא רעקוצ טימ ןיוש
 -דא טיירב יוזא ןערעוו סאוו ,םילכאמ יד ןערעוו םעד ןופ ןוא ץירָאט
 ,םייקנהעש רעייז טימ גיוא סָאד ןעּפאכראפ עכלעוו ןוא ,טזייטרעוו

 ןוא ןעבראפ יד ןופ טייקכילדעש רעד ןופ גידנעדייר טינ ןיוש רעבָא
 -נָא ןופ שיילפ ; שיילּפ יו ,רהעמ טינ סע זיא ,רעקוצ ןעסייוו םעד ןופ
 -עראב ןעמ ןעוו ןוא .סעמיצ א םלא ןעסע ןץ'כָאנ שיילפ ןוא ןעסע ביוה
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 טניומש ,שיילפ ליפוצ ייס יוװ ייס טנייח ןעסע ןעשנעמ זא ,ךיז טנעכ
 טימ ןיירא קאז ןיא ןערַאנוצניירא קלָאפ סָאד זיא סע טכייל יוװ ,ןעמ
 .רעכאמ טייקרעיוז םעיינ א טימ ןעּפָאטש ייז ןוא ןערילָאק ענחעש

 ,ןייז טלַא לָאמא ןָאק רעכלעוו ,סעמיצ ןעגישיילפ םעד טָא טָאטשנא |
 -ץלק יד ןיא ןהעמש וצ סיוא םהיא טמוק ןעטלעז טינ לייוו ,חלשתמ יו
 - -סנעשניוו רהעמ סיוועג טלָאװ ,הנוק ן'פיוא ןעטרַאװ ןוא גנַאל יו ןעמ/
 -ייבראפ וצ טייחניואוועג יד עילימאפ רעד ייב ןעכאמ וצ ןעוועג טרעוו
 -כינראפ ,טייקרעיוז ןעכאמ וצ טדָאמשנא עכלעוו ,טכורפ עיור טימ ןעס
 ,ןעכַאמ םנעסע ערעדנַא סָאװ ,רעּפרעק ןיא ןעטייקרעיוז יד רָאג ייז ןעמ
 ,דנַאמשוצ ןעטנוזעג ַא ןיא טולב סָאד ףיוא ןעטלַאה ןוא

 רעטצוּפענסױא ,רענהעש א ןיא ןעננאלרעד ךיוא טכורפ ןָאק ןעמ
 רעד ןיא ןעבינ רימ סאוו ,סדאלאס טכורפ עכילטע יד .ב .צ יו ,עמרַאפ
 -ראפ ןעלעטשפיונוצ ןיילא ןַאק יורפ עדעי ןוא ."סדאלאס , גנולײטבַא
 סאוו ,טכורפ עפורג רעטשנעבעג רעסיורג רעד טימ סדאלאס ענעדייש
 .ןעקנאשעג זנוא טָאה רוטַאנ יד

 (עיאנעשוָארַאמ) טעירקייַא
 ,לכאמ םענעריורפרַאפ םעד טָא טפָא טציא ןעסע ןעשנעמ יוװ ױזַא

 יוצ ןייז לָאז לכאמ רעד טָא זַא ,טרעווסנעשניוו ןעוועג שטַָאכ טלָאװ
 + רעטונג ןַארַאפ זיא קרַאמ ןיא .ןעלאירעטאמ עטוג ןופ טלעטשענפיונ
 זיא רעכילנהעוועג רעד .רעייט וצ טסָאק רע רעבָא ,ךיוא לאירעטאמ
 סנעטשרע לייוו ,ןעמענניירא ליומ ןיא םהיא לָאז ןעמ זַא ,טרעוו טינ
 ןעכַאמ וצ ףיוא ןיטַאלעשזד רעדָא שטרַאטס-ןרָאק ןיירא םהיא ןיא טמוק
 עסיורג ןייק טינ ןענייז ןעלאירעטאמ עדייב יד טָא ןוא ,טייקפייטש יד
 רעפייוו רעד :ןעכאז עגירעביא יד ןוא ,(סרעכַאמ טייקרעיוז) סעקצַאצ
 עכלעוו ,םיבנג עלַא ןענייז ןעכורעג עשימעכ ,עשיטעטניס יד ןוא רעקוצ
 .ןעגָאמ ם'ןעשנעמ א ןיא ןָאט וצ טינרָאג ןעבָאה

 ,םירקיזייא טפיוק סָאװ ,עילימאפ עדעי טלָאװ רַאּפרעד טָא ןוא
 םעד טָא ןערהירפרַאפ וצ ףיוא ילכ) רעזעירפ ַא ןעפיוק טפרַאדעג ךיז

 ןענייז סע .ןעסע ן'בָאנ "םעמיצ, םעד טָא ןײלַא ךיז ןעכַאמ ןוא (לכאמ

 ,עשיטַאמָאטױא יד ,ןעהערד טינ ףרַאד ןעמ עכלעוו, סרעזעירפ ןַארַאפ
 ןעמעטירָאטיױא עליפ ןופ ןערעוו ןעהערד םוצ ךעלטנעה טימ יד רעבָא
 ,רעטַאלג םיורא טמוק םירקיזייא רעד .עטסעב יד סלַא ןעטלַאהעג !
 -עלַאב עכילקילג יד .לעטנעה סָאד גידנעהערד םהיא טגָאלש ןעמ ןעוו

 ןעפראד ,סנעטסאקדזייא עשירטקעלע יד ןעגָאמרַאֿפ סָאװ ,סעטסָאב

 עצנַאג יד ּפֶא םוט ןיילַא ןעטסאק רעד .ןָאמ טינ רָאג ןליפַא ןיוש

 .ןערהירפרַאפ םוצ ןעלאירעטאמ יד רָאנ םהיא טינ ןעמ יבא ,טײברַא

 ? םעירקיזייַא ןעמ טכַאמ יו
 ,טלעטשעגנעמַאװצ ןױש ןעניז ןעלאירעטַאמ יד ןעוו

 יז טלעטש ןעמ ,ילכ רענעלַאטעמ רעד ןיא ןיירַא ייז ןעמ טסינ
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 ,זייא רענעסיוטשוצ טימ םורא סָאד טנעל ןעמ ,ןיירא רעמע ןיא ןיירא
 -םי עבָארג ךַאפ ַא וצ ןעמ טיג ךָאנרעד ןוא ,ךיוה יד לעטירד ַא זיב
 ןיא ,זייא רעדיוו ןוא ץלאז רעדיוו ,זייא ךאפ ַא רעדיוו ןַאד ןוא ץלַאז
 -נירּפ רעד .זייא לעטירד ייווצ וצ ץלאז לעטירד ַא ןעמ ףרַאד ןעצנַאג
 סָאד םוא רעבָא .זייא סָאד טצלעמשוצ ץלַאז סָאװ ,סָאד זיא ּפיצ
 ,וצרעד טייקמיראו ןעמ ףראד ,ןערעוו ןָאטעגּפָא ןענָאק לָאז ןעצלעמש
 ענערױרפרַאפ טינ יד ןופ ןעגיוצעגסיורא טרעוו טײקמירַאװ יד טָא ןוא
 סָאד טרעוו םורַאד ןוא ,ילכ רענרעזייא רעד ןיא ןעלאירעטאמ עסיז
 םינ טרָאד ןיוש זיא טייקמירַאו םוש ןייק לייוו ,ןעיורפרַאפ טרָאד
 ,רעווש ןעהערד וצ ןָא ןיוש ךיז טביוה לעטנעה סָאד ןעוו .ןעבילבעג
 ןעמ ףראד טציא .ןעריורפרַאפ ןיוש זיא ץלַא זַא ,ןמיס א סָאד זיא
 ןוא לעקעד ם'נופ ץלַאז סָאד ןעקנײװשּפָארַא רעסַאו לעסיבַא טימ
 ןעמ .קירוצ ןעקעדוצ ,עגירעביא סָאד ."ןעלגילפ, יד ןעמענסיורא
 עקיד א ךָאנ ןוא ךוט םענייר ַא ןעגעלפיורא זייא ן'רעביא ןעביוא ףרַאד
 םינ ןעלָאז טײקמירַאװ ןוא טפול ןייק םוא ,טוג זיא ןעשיק 8 ,ךַאז
 לָאז רע זַא ,העש רַאּפ ַא ןהעטש םירקזזייא םעד ןעזָאל ןוא ,ןעמוקוצ
 ןעכורעג עלא ןעלהיפ ןעמ ןָאק טייחרעשירפ לייוו .ןערעוו גיטראפ
 ם'נפ ךיױא טאלנ עקאט טרעוו רע .רעדנוזאב ןעלאירעטאמ יד ןופ
 | .ןהעטש

 1 רעמונ םעירק"זייַא אלינעוו
 רעקוצ רעניױרב טנופ 24 עקנַאטעמס ערעטיש טרָאװק 1

 ,אלינעוו עלעפעל-עעט 1

 ,רעקוצ םעד טזָאלוצ ,עקנַאמעמס יד רעליָאב-לבָאד ןיא ּפָא טהירב
 ,םרהירפרַאפ ןוא אלינעוו יד ןיירא טסינ ,םיוא טלהיק .טפָא גידנעשימ

 2 רעמונ םעירקדזייַא אלינעוו
 להעמ טעיוװ-לוָאה לעפעל-סע 1 ךלימ טרָאװק 4
 רעסַאװ עטלאק לעפעל-סע 1 רעקוצ רעניורב זָאלג 4
 רעייא ןופ ךעלכלעג 2 עקנאמעמס עטכידעג זָאלג 1

 ,אלינעוו עלעפעל-עעט 1

 משימ ,ךלימ טרָאװק עבלַאה א (טינ טכָאקרַאפ רעבָא) טציהרעד
 ,רעסַאװ עטלַאק לעפעל-סע םעד טימ לחעמ לעפעליפע םעד ןעמַאזוצ
 רעד ןיא םַאזגנַאל ןיירא סע טיג ןוא ,ןייז טינ ןעלָאז סעקדורג ןייק זַא
 8 רעביא סָאד טכָאק ןוא ,קראטש גידנעשימ ,ןיירא ךלימ רעסייה
 םיש .טםונימ ןהעצפופ א רעליַָאב-לבָאד ןיא רעסַאוװ ּפָאט ןעגיכָאק
 ענעגָאלשוצ טוג ייווצ ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג לעטרעפ יירד יד ןיירא
 רעביא טעייז טציא .טונימ ייווצ רעדיוו טכָאק ןוא רעייא ןופ ךעלכלעג
 -סָאק ןעגיזָאד םעד טלהיק ןוא רעייז רעדָא לץּפיז םענעטָארד א ףיוא
 ןוא (טנאמש) עקנאטעמס עטכידעג זָאלג יד וצ טיג ןַאד .סיוא דרַאט
 לץּפײמ .טרהירפרַאפ ןוא םיוא טלהיק  .טּפַאז אלינעוו עלעפעל-ייט ַא
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 -וצ טוג ןעפרַאד ןערעקוצ עדייב יד טָא רעכבָא ,טוג ךיוא זיא רעקוצ
 | | .ןערעוו טזָאל

 3 רעמונ םעירקדוי א אלינעוו
 אלינעוו עלעפעל-עעט 1 ץלאז ,ייא 1 ,ךלימ טרָאק 4
 רעקוצ רעניורב זָאלנ 4 להעמ לעפעל-סע 1
 עקנַאטעמס ערעטיש טרָאװק 4 רעסאוו עטלַאק לעפעליסע 1

 לעפעל-סע םעד םיוא טשימ ,ךלימ טרָאװק עכלַאה יד ּפָא טהירב
 ףיורא סַאזגנַאל טסיג ןוא רעסַאװ רעטלַאק לעפעל-סע םעד טימ להעמ

 ,2 רעמונ םירקיזייא ןיא יו טכָאק .קראטש גידנעשימ ,ךלימ רעד ףיוא
 ןוא ייא ןעגָאלשוצ ַא ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג לעמרעפ יירד וצ טינ
 ,רעייז םענעטָארד א ףיוא רעביא טעייז .טונימ ייווצ רעדיוו טכָאק
 עלעפעל-עעט 8 ,עקנַאטעמס ערעטיש טנייּפ ַא וצ טיג ןוא סיוא טלהיק
 .טרהירפרַאפ ןוא סיוא טלהיק ,טפַאז-אלינעוו

 םעירק-זייא ירעב

 (סעדָאגַאי) סירעב רעזעלג 4 ךלימ טרַאװק 1
 רעקוצ רעניורב זָאלג 1 להעמ טעיוװ-לוָאה לעפעליסע 1
 רעייא ןופ ךעלכלעג 2 רעסַאװ לעפעליסע 1

 עקנַאטעמס עטכידעג זָאלנ 1

 ַא ,רעסַאװ לעפעל-סע ןַא ,להעמ לעפעל-סע ןֵא ,ךלימ טנייּפ א ןופ

 עטכידעג זָאלג א ,ךעלכלעג ענעגָאלשוצ ייווצ ,רעקוצ םעניורב זַאלג

 .סמירקיזייא אלינעוו יד ןיא יווװ דרַאטסָאק םעד טכַאמ עקנַאטעמס

 -וצ-טוג רעזעלג ןעבלַאהרעדנָא וצ טינ ,םיוא טלהיק ,רעביא טעייז

 ,טרהירפרַאפ ןוא טליוו רהיא טרָאס רעפָאװ ןופ ,םירעב עטשטעווק

 םעירקדזייַא דַאלַאקָאשט
 רעקוצ רעניורב לעפעל-ססע 5 ךלימ טרָאװק 4

 רעייא ןופ ךעלכלעג 2 להעמ טעיוו-לוָאה לעפעל-סע 1

 עקנַאטעמס זָאלג 1 רעסַאװ לעפעלססע 1

 אלינעוו לעפעל-ייט 1 דַאלָאקָאשט רערעטיב ןעצנוא 4

 ,רעסַאװ לעפעל-סע ןַא ןוא להעמ לעפעל-סע ןַא ,ךלימ טנייּפ ַא טימ

 ןופ ךעלכלעג ענעגָאלשוצ יד ,רעקוצ םעניורב לעפעליסע ןהעצפופ

 אלינעוו עלעפעל-ייט ַא ,עקנַאטעמס רעטכידעג זָאלג א ,רעייא ייווצ

 ַא טכַאמ דַאלָאקַאשט ןערעטיב (ןעצנוא) ךעלקיטש ןעבלַאהרעדנָא ןוא

 דַאלָאקַאשט םעד ןיירא טומ .םירקיזייא אלינעוו ןיא יו ,דרַאטסַאק

 .טרהירפרַאפ ןוא סיוא טלהיק ,רעביא טעייז ,ךלימ רעסייה רעד ןיא

 םעירקדזייַא ננירמיצ |

 להעמ טעיוו-לוָאה לעפעל-סע 1 ךלימ טרָאװק 4

 רעסאוו עטלַאק לעפעל-סע 1 רעקוצ רעניורב זָאלג 44

 רעייא ןופ ךעלכלעג 9 עקנַאמעמס עטכידעג זָאלג 1

 .גנירמיצ לעקעטש גנַאל-שטניא 1 דַאלָאקָאשט רערעטיב ץנוא 1
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 -מיצ םעד ןוא דַאלָאקָאשט םעד ןיירא טגעל ,ךלימ יד טציהרעד
 ןיא ןיירא סָאד טוט ןוא רעסַאװ ן'טימ להעמ סָאד סיוא טשימ .נניר
 גידנעשימ ,טונימ 18 טכָאק ןוא רעליַָאבילבָאד ןיא ךלימ רעסייה רעד
 ענעגָאלשוצ-םוג יד ןיירא טפרַאװ ןוא רעקוצ םעד ןיירא טיש .קראטש
 -ַארד א ףיוא רעביא טעייז .טונימ יירד ַא ךָאנ טכָאק ןוא ךעלכלעג
 .עקנַאטעמס זָאלג סָאד ןיירא טיג ןוא סיוא טלהיק ,רעייז םענעט
 .רעגָאלש-רעייא ןַא טימ רעביא טנָאלש ןוא גנירמיצ םעד סיורא טמענ
 | ,טרהירפראפ ןוא סיוא טלהיק

 םעירק-וייא ןעצנַארַאמ

 טפאז ןעצנַארַאמ זָאלג 1 ךלימ זָאלג 1 |
 רעקוצ רעניורב זָאלג 1 להעמ טעיוו:לוָאה לעפעל-ססע 1
 רעייא ןופ ךעלכלעג 2 רעסַאו עטלַאק לעפעל-סע 1

 עקנַאטעמס זָאלג 1

 -לאק לץעפעל-סע םעד ,להעמ לעפעל-סע םעד ,ךלימ זָאלג רעד טימ
 רעייא ייווצ ןופ ךעלכלעג יד ,רעקוצ םעניורב זָאלג םעד ,רעסַאװ רעט
 םעד ןיא יו דרַאטסָאק ַא טכַאמ עקנַאטעמס רעטכידעג רעד ןוא
 ַא וצ טיג ,טלאק ןעוו ,ןוא רעביא טעייז 2 רעמונ םעירקיזייַא אלינעוו
 .טרהירפרַאפ ןוא טפאז-ךעצנאראמ זָאלג

 ןעטייקניניילק םעירקדזייַא

 .צנעשלעוו ענעסיוטשוצ ןעבענוצ ןעמ געמ םמירקיזייא עלַא וצ
 .סנעקיּפ רעדָא סינ

 -קעלב ,ךעלרעּפנייװ יוװ ,ךעלרעק טימ םסירעב טכיורבעג ןעמ ןעוו !
 -כרוד ייז ןוא רעפַאװ עקניסיב ַא ןיא ןעכָאקוצּפָא ייז טוג זיא ,סירעב

 | .טפַאז יד זיולב ןעמענ ןוא רעייז ַא ךרוד ןעייז |
 ןעמ רעבָא .םירקיזייא ןיא טוג רהעז זיא לעּפעךייּפ רעטלָאמוצ

 .טפאזענעמיל לעסיב 8 ןעבעגוצ ךָאנ ףרַאד

 עניילק ןיא יז טפיוק ןעמ ןעוו ,רעייט וצ טסָאק ץלאז עבַארג יד
 .גיליב רהעז טסָאק לעשוב ַא .ךעלקעז

 -זייא רַאפ ןעלאירעמַאמ יד געמ ןעמ זַא ,ןעסיוו וצ טונ זיא סע
 -עמס ןוא ךלימ עטהירבעגּפָא רעבָא ,דייהרעהיור ןעכיורבעג םירק|

 קרַאטש טסייה טהירבעגּפָא .טַאמלוװער ןערעסעב א ןעביג עקנַאט
 .ןעטָאזרַאפ טינ רעבָא םייח

 (סעקרעקוצ) ידנעק
 .רעכעה ץלא ץיח יד טרעוו ,טדיז רעקוצ ןופ ּפָאריס א רעגנעל סָאװ = |
 ןעטרָאס ענעדיישראפ םיורא ןעמוק ץיה ןעדַארג ענעדיישראּפ יד ןופ
 ןהעג טינ ןוא טוט ןעמ סָאװ ןעפיוו ליוו ןעמ ןעוו ,םורַאד ןוא ,ידנעק
 רעדנַא ןא זיא סָאד .רעטעמַאמרעטיידנעק ַא ןעבָאה ןעמ ףרַאד ,דנילב
 טסָאק רע .רעטעמַָאמרעטיקַאב ןוא -ךָאק רעד יו רעטעמָאמרעט ןימ
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 יד טָא ןעכַאמ טימ ןעבעגּפָא ךיז ליוו סָאװ רעדעי ןוא טייקניניילק ַא
 יַאמרעט רעד .טנעמורטסניא ןעכילצינ םעד טָא ןעבָאה זומ ןעטייקסיז
 ןעמ .טייהנרַאפ דַארג 840 זיב וצ טמוק ןוא 80 ןופ ןָא ךיז טביוה רעטעמ
 ךָאנ זיא ּפָאריס רעד ןעוו ּפָאט ןופ טייז ץפיוא ףיורא םהיא טקעטש
 םעד .ּפָאריס ן'טימ ןעמַאזצ םַאזגנַאל ךיז טציהרעד רע ןוא ,טלַאק
 ןעגיכָאק ןיא טגנעה רע ןעוו טינרָאג ךָאנרעד טדאש רעבליז-קעווק

 . ,ּפָאריס
 רעבָא ,לענש ץנַאג ףיורא רעבליזקעווק סָאד טהעג דַארצ 0 זיב

 ּפָאריס םעד ןעמ ףרַאד ןעשימ .םַאזגנַאל רהעז ןיוש סע טהענ רעטייוו
 ךָאנרעד ןוא ,טזָאלוצ ןיוש זיא רעקוצ רעד זַא ,טלהיפ ןעמ זיב רָאנ

 םיורא ידנעק יד טמוק ןעשימ ןעגידרעטעּפש םעד ןופ לייוו ,טינ ןיוש |
 .טאלג טינ

 ןוא ,טגנַאלרַאפ ןעמ עכלעוו ,ןעדַארג יד ןעטיה ןעמ ףרַאד טציא |
 238 ויב טכָאק ּפָאריס רעד ןעוו זַא ןעסיוו וצ גיטכיוו זיא ייברעד
 ַא ןופ םהיא טסינ ןעמ ןעוו ,םעדָאפ ַא יוו ּפָאריס רעד ךיז טהיצ דַארג
 + ןעּפָארט ַא טסינ ןעמ ןעוו לעכילייק ךייוו ַא יו טרעוו רעדָא ;לעפעל
 ןיא ןופרעד ןעּפָארט ַא טרעוו דארג 248 ייב ; רעסאוו טלַאק ןיא ןיירַא
 זיב ןעכָאק טזָאל ןעמ ןעוו ןוא ;לעכעלייק טרַאה א יוו רעסַאװ טלַאק
 ערעדנַא ןוא לעטירב טָאניּפ .ךיז טכערב ןוא טרַאה רע טרעוו ,0
 ךָאנ ייב .ןעדַארג עכיוה יד טָא זיב עקַאט ןעמ טכָאק ידנעק עטרַאה
 | .ןערעכיור וצ ךיז ןָא ּפָאריס רעד ןיוש טביוה ןעדַארג ערעכעה

 ןעסייה ם'נופ רעטעמַאמרעט םעד סיורא ןיוש טמענ ןעמ ןעוו
 רע זא ,רעסַאװ רעסייה ןיא ןעלעטשניירא ךיילג םהיא ןעמ זומ ,ּפָאריס
 .רעסַאװ ן'טימ ןעמַאזוצ ןעלהיקסיוא ןעזָאל םהיא ןוא ,ןעצאלּפ טינ לָאז
 טוג רעסַאװ רעמירַאװ ןיא לעטשרעכ ַא טימ םהיא ןעמ ףרַאד ךָאנרעד
 .ןענעקירטּפָא ןעזָאל ןוא ןעשאווסיוא

 - -ריטַאנ ןופ רָאנ רעבָא ,ידנעק ןעטרָאס עכילטע ַאד ןעבינ רימ
 ןוא זוָאקולג ןהָא ,רעקוצ ןעשי'בנג ןעסייוו םעד ןהָא ,ןעלַאירעטַאמ עכיל
 יד ןיא ןליּפַא טכורפ ןייק ןעבַאה עכלעוו ,ןעכורעג עשיטעטניפ יד ןהָא
 ךיז ןעמ ףרַאד ,טגָאזעג לָאמ ןייא טינ ןיוש יווװ .ןהעזעגנָא טינ ןעגיוא
 ,שזדנארָא ,ןָאמעל : ךורעג רעד לייוו ,סידנעק עטפיוקעג יד ןופ ןעטיה
 ןופ טינ ןענייז ,ןָא ךיז ןעפור ייז עכלעוו טימ ,ערעדנַא ןוא לעּפעניאּפ
 .ןעטלעז ןענייז ןעמַאנסױא יד .ןעּפָאטש עשימעב ןופ רָאנ טכורּפ ןייק

 - שורָאפ רַאלַאקַאשט
 דַאלָאקָאשט ןרעטיב ךעלקיטש 2 רעקוצ רעניורב רעזעלג 2
 רעטוּפ לעפעליסע 1 ךלימ זָאלג עבלַאה עגרַאק א

 אלינעוו לעפעל-ייט 2

 ןעבלַאה ןעגרַאק םעד טימ רעקוצ םעניורב רעזעלג ייווצ סיוא טשימ |

 -ָאקָאשט ןערעטיב םענעבירעגנָא סרעווקס ייוצ ,ךלימ זָאלג

 .ָאקָאשט רעד ןוא רעקוצ רעד זיב גידנעשימ ןעכַאק טלעטש ןוא דַאל
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 -ןרַאפ דַארג 288 וצ טכיירגרעד סע זיב ,טכַאק .טזָאלוצ ןענייז דַאל
 רעסַאװ עטלַאק זָאלג ַא ןיא לעסיב ַא ןיירא טסיג ןעמ ןעוו רעדָא ,טייה
 ןופ פָארַא טמענ .רעגניפ יד ןעשיווצ לעכעלייק ךייוו ַא יו סע טרעוו
 .םינ טשימ רָאנ ,רעטוּפ ייווצ רעדָא לעפעל-סע ןא ןיירא טוט ,רעייפ
 ,אלינעוו יד ןיירא טוט ,טלהיקענסיוא לעסיבַא ןיוש זיא סםָאד ןעוו
 םיוא טסיג ןוא ,טכידעג טרעוו סע זיב לעפעל ַא טימ טוג סע טנַאלשוצ

 ,טעװעטרַאהרַאפ טונ טרעוו סע רעדייא .עלעקעב טרימשאב ַא ףיוא
 ןעמ .רעסעמ 8 טימ (ךעלקיטש עגיכעקע-ריפ) סרעווקס ןָא טנעכייצ
 ,ךיוא םינ ןעגעלניירא נעמ

 (רעקוצ עװענַאילק) שודרָאפ לעּפיימ -
 רעטוּפ לעפעל-סע 2 רעקוצ לעּפײמ רעזעלג 2
 אלינעוו לעפעל-ייט 1 םינ ,ךלימ זָאלג עבלַאה ענרַאק ַא

 -לַאה םעד ןיא םהיא טזָאלוצ ןוא רעקוצ לעּפיימ םעד טלעקערבוצ = |
 טמענ .(דארג 258) לעכעלייק ןעכייוו ן'זיב טכָאק ,ךלימ זָאלג ןעב
 טלהיק ןוא ,נידנעשימ טינ ,רעטוּפ יד ןיירא טיג ,רעייפ ןופ ּפָארַא
 ,םינ יד ןוא אלינעוו יד ןיירא טוט ,םירָאװ ,ךילבעל ןיוש ןעוו .סיוא
 מרימשאב א ףױא םיוא טסיג ,ךילטכידעג זיב ,ךרוד טוגנ טגָאלש
 .סרעווקס ןָא טבראק ,עלעקעב

 סייה ּפָאט ַא ףיוא סעשזדָאפ עדייב עגיזָאד יד טלַאה ןעמ ןעוו
 -ָאר ,ןעלטייט ,ןענייפ : ןעכַאז ךס א ןעקנוט ייז ןיא ןעמ ןַאק רעסַאוו
 ,סידנעק יו ןערעוו ןיילא ןעכַאז יד טָא ןוא .וו .זא .א םעקנישז

 עשטַאנעּפ |
 רעטוּפ לעפעלדסע 2 רעקוצ רעניורב רעזעלג 8 |

 םינ ךעלקיטש זָאלג 1 ךלימ זָאלג 4
 אלינעוו לעפעל-ייט 1

 ןוא ךלימ יד ןיירא טסיג ןוא רעקוצ םעד לעּפעט ןיא ןיירא טמנעל
 טסיג ןוא רעייפ ןופ וצ טמענ .טייהנרַאפ ,ץיה דַארג 297 זיב טכָאק
 ,ןעלהיקסיוא טזָאל ןוא רעטוּפ יד ןיירא טגעל ןוא אלינעוו יד ןיירא
 וצ ידנעק יד טרעוו טייחרעסייה ןעשימ ם'נופ לייוו ,גידנעשימ טינ
 א טימ ןענָאלש ןָא טביוה םירָאװ זיולב ןיוש זיא סָאד ןעוו .גיברימ
 םיוא טסיג .סינ יד ןיירַא טשימ טרַאה טרעוו סָאד רעדייא .לעפעל
 םדיינשוצ .ןערעוו טלהיקרַאפ טזָאל ןוא עלעקעב טרימשאב ַא ףיוא
 | | .ךעלקיטש ףיוא

 סלעמאראק סינ
 רעטוּפ לעפעלססע 2 רעקוצ רעניורב רעזעלג 2
 .םינ = | ךלימ זָאלג 2

 958) לעכעלייק ןעכייוו ן'זיב ןעמַאזוצ ןעלאירעטאמ ץלַא יד טכָאק
 ןַאד ,םיוא טלהיק ןוא עלעקעב טרימשאב ַא ףיוא םיוא טסיג .(דַארג
 סיוא טציא סע טגעל ןוא טוג טגָאלשוצ ,לעּפעט ןיא ןיירא קירוצ טסיג
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 ןהא רעדָא .סינ גידנעשימניירא ,עלעקעב טרימשאב ן'פיוא לָאמאכָאנ
 .ךעלקימש ןָא טברַאק .טוג ךיוא זיא םינ

 לטמירב םַאניּפ
 סערדָאי טָאניּפ זָאלג ַא רעקוצ רעניורב רעזעלג 2

 ןוא עלעקעב טרימשאב 8 ןיא םיוא טגנעל ,סטָאניּפ יד טקַאחוצ !
 ,דַארג 290 זיב ןערָאװעג טציהרעד זיא רעכלעוו ,ּפָאריס ן'טימ טפסינַאב
 רָאג ןיוש טשימ ךָאנרעד ןוא ,גידנעשימ רעקוצ םעד טזָאלוצ רעהירפ
 | ,טינ

 רעלכעלייק טאנדָאקָאק |
 סעקנישזָאר עניורב לעפעל-סע 4 סערדָאיײסינ טנופ 4
 גינָאה לעפעליסע 1 ןעשקָאל טָאנָאקָאק זָאלג 1

 ַא טימ םינ ערעדנַא רעדָא ענעשלעוו טנופ לעטרעפ ַא טקַאהוצ
 סעקנישזָאר עניורב לעפעליסע ריפ טלָאמוצ .ןעשקָאל טָאנוָאקָאק זָאלג
 ןצ-סָאד טיג ןוא גינָאה לעפעל-סע ןַא טימ םיוא ייז טשימ ,ךעלרעק ןהָא
 טלעקיוו ,ךעלכעלייק טכַאמ ןוא סיוא טענק .ןעכַאז עגירעביא יד וצ
 ץעטנוזעג 8 זיא סָאד ןוא ,ןעשקָאל-טָאנוָאקָאקי עטקַאהוצ ןיא ןייא ייז
 .רעדניק רַאפ ידנעק

 - ןעלטיימ עטליפעג
 רעקוצ םעניורב ןופ ּפָאריס - ןעלטייט
 ןעשקָאל טָאנָאקַאק - םינ רעדָא ןעלדנַאמ

 ןיא ןייא טצענ ,םינ רעדָא ןעלדנַאמ רָאּפ א טימ ןעלטיימ ןָא טליפ
 ךעלקיטש עניד ןיא ןייא טלעקיוו ןוא ּפָאריס רעקוצ םעניורב ןעטכידעג
 ידנעק ןופ ץַאלּפ סָאד סע טמענרַאפ רעדניק רַאפ .ןעשקָאל-טָאנוָאקָאק

 .רעסעב ךס ַא זיא ןוא |
 ירנעק טאנדָאקַאק עטקַאבעג |

 /  רעייא ןופ ךעלסייוו 8 רעקוצ רעניורב רעזעלנ 2
 -טָאנָאקָאק עטכייפ רעזעלג 2 רעסַאװ רעדָא ךלימ זָאלג 4
 ןעשקָאל אלינעוו לעפעל-יימ 4

 .ץיח דַארג 298 זיב ךלימ רעדָא רעפַאװ ן'טימ רעקוצ םעד טכָאק
 ךוא אלינעוו יד ןיירא טשימ טציא .ךעלסייוו יד ףייטש טּפַאלקוצ

 ,ןײרַא ךעלסייוו יד ןיא םָארטש םעניד ַא טימ םהיא טסיג ןוא ּפָאריס

 -טָאנוָאקָאק יד ןיירא טפרַאװ .טייצ עצנַאג יד קראטש גידנעשימ
 -ַאב א ףיוא םייווךעלקיטש סיוא טגעל .טוג גידנעשימכרוד ןעשקָאל
 300 םורא) ןעוויוא ןעסייח ןייק טינ ןיא טקאב ןוא זעקעב ןעטרימש
 .(ץיה דַארג

 ידנעק עשיסרעּפ
 - ןעצנַארַאמ 2 / ןערהעמ טנופ 1
 ענעמיל 1 | רעקוצ רעניורב |

 | רעבגניא רענעלָאמעג פעליייט 1 | / םינ
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 רעד טימ עדייב ,ענעמיל 8 ,ןעצנאראמ ייווצ לעכלימ ןיא טלָאמוצ
 ןעדעי ףױא .ןעבָאשעגּפָא טוג ,ןערהעמ טנופ א ךיוא ןוא ,ץכעלַאש
 העש ייווצ טכָאק ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג ַא וצ טינ לאירעטאמ זָאלג
 םענעלָאמוצ עלעפעל-ייט ַא ןיירא טשימ טציא .לערעייפ ןיילק ַא ףיוא
 רהעז זיא סָאד ןוא ןייא ייז טשטעלּפ ,ךעלכעלייק סיוא טכַאמ ,רעבגניא
 .ידנעק ץעטוג ַא

 סטכעלַאש ןעצנַארַאמ עטרעקוצעג |
 ּפָאריס ץכעלָאשױעצנאראמ ךעלקיסַאּפ

 ץעלָאמש ןיא יז טדיינשוצ ןוא סטכעלַאש-ןעצנַארַאמ ּפָא טנינייר
 ךָאנ ייז גידנעײזּפַא ,ןערעסַאװ יירד-ייווצ ַא ןיא ייז טכַָאק ,ךעלקיסַאּפ
 טכַאמעג ּפָאריס ַא ןיא טכָאק ןוא ּפָא ייז טנעקירמ טציא .ןעכַאק ןעדעי
 רעקוצ טָאטשנָא .רעסַאװ זָאלג לעמרעפ ַא ןוא רעקוצ םעניורב זָאלג ַא ןופ
 ןעצנַאג ןיא טדיז רע זיב ּפָאריס םעד טכָאק .גינָאה ןעמענ ןעמ ןָאק
 ַא ןיא טלַאה ןוא םיוא טלהיק ,ּפָא סטכעלָאש יד טנעקירט ,םיוא
 .םוג ךיוא זיא טכורפ ּפהערג ןופ סטכעלָאש .ןַאק רענעכעלב רעטכַאמראפ

 ןעקנַארטעג
 ,עדָאס עסיז עטלַאק גידנעקירט ןעכַאמ עליפ סָאװ ,רעלהעפ ַא

 זַא גנוניימ יד זיא ,ןעכַאז עדנעלהיק עסיז ערעדנַא ןוא םירקזזייַא גידנעסע
 זַא ,זייא תמא רעד רעבָא .ןעציה יד ןיא ּפָא טימרעד ךיז ןעלהיק ייז
 ןופ עקנַאטעמס יד ןוא רעקוצ רעד .ץיה עיינ טימ ךיז ןעקיווק ייז
 טייקמירַאװ ןעביג עכלעוו ,ןעלאירעטַאמ-ץיח ןענייז םירקיזייא םעד
 ,רעביא רָאנ טהעג זייא ם'נופ טײקטלַאק יד יו יוזא ןוא ,רעּפרעק םעד
 .ןעשעל רעדיוו ךילריטַאנ זומ ןעמ ןוא טשרע ךיז ייז ןענערבוצ

 קנורט רעלהיק תמא
 יו ָאמינ זיא רעמוז םוא קנורט רערעטניזעג ןוא רערעסעב ןייק

 -בָארקסענּפָא טוג ךעלקיטש יד ואוו ,טפאז-ענעמיל טימ רעסַאװ עטלַאק
 ןיא טָאה סטכעלַאש-ענעמיל יד .םורַא ןעמיווש ץטכעלָאש-ענעמיל עמ
 לופ זיא טפַאז יד ןוא ,ךורעג-ענעמיל םעד טיג סָאװ ,לייא םעד ךיז
 םעד רעביא דלַאב ןעסערפ עכלעוו ,ןעצלַאזלארענימ עכילצינ טימ
 קימש א סָאד ויא ןעמַאװצ ןוא ,טכורפ רעד טָא ןופ דיסע קירטיס
 | ןעניואוועגּפָא מכייל ךיז ןָאק ןעמ .טינ ןעמ ףרַאד רעקוצ ןייק .טנוזעג
 .טייקסיז רעכילצינ םינ רָאג רעד טָא ןופ

 ענענייא שטָאכ
 ןייז שטָאכ ייז ןעלָאז ָאט ,ןעקנארטעג עסיז ָאי ןיוש בוא רעבָא

 -טכורפ עתמא טימ ,ןעלאירעטאמ עטנוזעג טימ ,עטכַאמעגדןעגייא
 .ןעטפַאז

 ץ'תמא ןייק םינ ןעמ טגירק ןעטײלקײרענַאישקעפנָאק יד ןיא |
 יד ףיוא תויתוא עקניניילק יד וצ ֹוצ ךיז טקוק .ןעּפָאריס-טכורפ
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 -יילפ לאישיפיטרַא, רעטרעוו יד ןעניפעג רהיא טעוו ,רעשעלפיּפָאריס
 ןעמוק ייז .ןעכורעג עטכַאמעגכָאנ --- ןושל-עמַאמ טסָארּפ ףיוא .?רָאװ
 .(88 ,854 לעטעלב) עירָאטַארָאבאל רעשימעכ רעד ןופ

 רעד ןיא ךיז ייב ןעּפָאריס ןעכַאמ וצ םוג זיא ראפרעד טָא ןוא
 יז םעייז ןעמ ןוא ייז ןעמ טכָאק ,גיליב ןענייז ןעטכורפ ןעוו .םייה
 -יכָאק ייז ןעמ טסיג רעקוצ ןהָא ןוא ,(684 לעטעלב) ילעשזד יו ,ּפָא
 ןוא ,ןעניררעביא ן'זיב ,ךעלשעלפ עטכָאקעגסױא ןיא ןיירא טייחרעג
 גיטרַאפ ןעמ טָאה ױזַא טָא ןוא .ךעלכעלב טימ ייז טּפַאלקרַאֿפ ןעמ

 ןענייז וצרעד טכורפ עטסעב יד .טּפַאזטכורפ ןעטרָאס יילרע עכילטע |
  -ךאווש ,סענילַאמ ,ירעבקעלב ,ירעבָארטס ,שזדנארָא ,ןָאמעל ,לעּפעניאּפ
 וו .זַא .א ןעביורטנייוו עצ

 .(טפַאוןעביורטנייו) סושזד ּפיירג
 יד ןופ ּפָארַא ייז טּפוצ ןוא ןעביורטנייוו יד סיוא םונ טשַאוו

 רהעז ןענייז ,םרָארעּפמע יד ,ןעביורטנייוו אינרנפילַאק יד .ךעלקעטש
 ןענייז ,גינייוו ןענייז ייז שטָאכ לייוו ,סושזד-ּפיירג ןעכַאמ וצ ףיוא טוג

 טציא .םינ ייז וצ ןיוש ןעמ ףרַאד רעקוצ ןייק זַא ,םיז ױזַא ךָאד ייז -
 ןהעזנָא ןענָאק סע לָאז ןעמ וא ,רעסַאו ליפ ױזַא ןָא ייז ןיא טסיג
 יד זיב גנַאל ױזַא טכָאק .רעכעה טינ רעבָא ,ןעביורט יד ןעשיווצ

 הטָאלקיישט קיטש א ןיא ןיירא טסיג .ןעלַאפוצ ןערעוו ןעביורט
 רעביא ןעקעטש א ףיוא ןעגנעה טזָאל ןוא ּפונק ַא טהערדרַאּפ ,(עילרעמ)
 ענענױזעגּפָא יד טָא ןיא רעבָא .ּפָא טוג טעּפַאק סע זיב ,לעסיש א

 ןעמ געמ םורַָאד .טכורפ גונעג ןַארַאפ ךילנהעוועג ךָאנ זיא ןעביורט
 -ייווצ ן'כָאנ .ןעכָאק רעדיוו ןוא רעסאו טימ ןעסיגנָא לָאמַאכָאנ םָאד
 ךרוד רעדיוו ייז טכָאק ,ןעמַאזוצ ןעטפַאז עדייב יד טסיג ןעייזּפָא ןעט
 טהעז) רעשעלפ ץעטכַאקעגסױא ןיא ייז טסיגוצ טייהרעניכָאק ןוא
 | .ךעלכעלב יד טימ טּפַאלקראפ ןוא (?גנינעק,

 זיא ,סרָארעּפמע יד ךילמענ ,ןעביורטנייו עטנַאמרעד יד טָא וצ

 -רַאפ טרעוו םעט רעד .סּפײרג-דרָאקנָאק עצראווש יד ןעשימוצוצ םוג
 יד סָאװ ,סָאד זיא הרצ יד רעבָא .ךיוא רילָאק רעד ןוא טרעפעב

 -דרָאקנָאק יד רעבָא רעבָאטקָא ןיא גיטראפ ןענייז סּפײרג-אינרָאֿפילַאק
 ןעטיירגוצוצ טוג זיא םורַָאד .טסוגױא בױהנָא ןיא סיורא ןעמוק סּפיײרג
 גידנעכָאקּפָא ,סיורא ןעמוק ןעביורטנייוו יד טָא ןעוו טפַאז-דרָאקנָאק יד

 ןיא יז "גידנענעק, ןוא הטָאלק-זישט ףיוא יז גידנעייזרעביא ןוא יז |
 אינרָאפילַאק יד ןיוש טכַאמ ןעמ ןעוו ,רעטעּפש ןוא .סעיולס עסיורג
 ,לעסעק ןעסיורג ןיא ,ןעגירעביא םוצ וצ יז ןעמ טסיג ,סושזד-ּפיירג
 .ןעמַאזוצ ןעטפַאז עדייב יד "טנעק, ןעמ ןוא

 | ץונוצ טמוק סָאװ ,ּפָאריס
 לעּפע ,ןערַאב עטלײשענּפָא יד ןופ ץכעלַאש יד קעװַא טינ טפראוו

 ןַאד .קירַאװ א ןיא ּפָא טעייז ןוא רעביא ייז טכָאק .סעסניווק ןוא
 טסיג ןוא ,זָאלג א ףיוא זָאלג ַא ,רעקוצ םעניורב טימ טפַאז יד טכָאק
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 ןעמלַאק א ראפ רעסעב זיא סָאד .ךעלשעלפ עטכָאקעגסיוא ןיא ןיירא
 .םּפָאריס עטפיוקעג יד יו קנורמ

 דַא נָא טי ל
 רעסאוו טרָאװק 1 רעקוצ רעניורב רעזעלג 2
 זייא ךעלקיטש | טפַאזענעמיל זָאלג 8

 רעבָא .דַאנָאמיל ןעכַאמ וצ ףיוא ץעיצרָאּפָארּפ עטסעב יד זיא סָאד
 -עלב) ןעטפַאזטכורפ ײלרעלַא טלעטשעגקעווַא ןעהעטש זיוה ןיא ןעוו
 -טנילַאמ .ליוו ןעמ ךורעג רעסַאו ןעסיגוצ ךָאנ ןעמ ןַאק (646 לעט
 .טימרעד טוג רהעז ךיוא טהענ ץנארַאמ .טוג רהעז זיא טּפַאז

 סקינקיּפ רַאפ דַאנַאמעל

 רעדעי ןופ טּפָאז רעד ףיוא רעקוצ םעניורב זָאלנ לעטרעפ א
 .דַאנַאמעל ןעטרירטנעצנָאק ראפ עיצרָאּפָארּפ עטוג ַא זיא ענעמיל
 ןעמ ליפיוו דַאנָאמיל ליפ ױזַא ףיוא רעסַאו סייח לעסיב ַא וצ טסיג
 סע טרהיפ ןוא ףיױא ךָאק ַא סע טיג ,קינקיּפ ַא וצ ןעמענטימ ליוו
 רעטלַאק טימ סע ןעמ טשימ ןַאד .שַאלפ רעטקעטשרַאּפ ַא ןיא
 | | .םוג זיא סָאד ןוא רעסַאװ

 | ּפָאריס רעניטרַאפ | |
 א ךילנהעוועג טביילב רעקוצ טימ רעסַאװ טלַאק טשימ ןעמ ןעוו = |
 ךיוא זיא םורַאד .טזָאלוצ טינ ילכ רעד ןופ קעד ן'פיוא רעקוצ ךס
 יד טימ םיוא טשימ ןעמ ןעכלעוו ,ּפָאריס ןעגיטראפ ןעטלַאה וצ טוג
 | | .ןעטפַאז-טכורפ

 פָאריס רעקוצ
 רעסַאװ רעזעלג רעקוצ רעזעלג

 ,ךילריטַאנ ןעכָאקפיױא ן'כָאנ העש לעטרעפ א עדייב ייז טכָאק
 טּפאלקראפ ןוא ךעלשעלפ עטכַאקענסױא ןיא טפיגוצ ןוא םיוא טמיוש
 ןיא טלַאה ןוא (סעקיילקַאנ) םלעבייל ףיורא טּפעלק .ךעלכעלב טימ
 | | | .ץַאלּפ להיק 8

 ץעכילטע גידנעגעלניירַא ,ןעטפַאז-טכורפ עשימייה יד טימ ןַאד טשימ
 רעטנוזעג ַא זיא סָאד ןוא ,וו .זַא .א ץנארַאמ ,ענעמיל דךעלקיטש
 | .קנורמ

 טינ ןעמ ףראד יורפ עשידיא םוש ןייק -- .ןעקנַארטעג עסייה
 רַאּפ א ןעגָאז ןעמ ףראד ךָאד ,עװַאק רעדָא ייט ןעכַאמ וצ יו ןענרעל
  ץװַאק יא ,ייט יא זַא ,ןעסיוו וצ טוג זיא'ס .ןינע םעד ןעגעוו רעטרעוו
 ןהעמש ם'נופ .סענרעז רעדָא ךעלטעלב יד ףיוא גנאל ןהעטש טינ רָאט
 - .ןיעּפַאק ןוא ןיאעט יו ןעלאירעטַאמ עכילדעש ענױזַא ךיז ןעלקיווטנע

 ןוא ןעיײזּפָא "ץנעס , םעד ןעמ ףרַאד ,ןָא טוג טהיצ ייט יד ןעוו
 ץמלַא יד וצ ייט ןעטישוצ .לעקיניַאשט ןייר ַא ןיא םהיא ןעטלַאה
 .טנוזעג ן'רַאפ יא ,קַאמשעג ן'ראפ יא ,טכעלש רהעז זיא דעלטעלב

 םרָאטײלַאקרױּפ ןיא טכָאקעג טנייה טרעװו עכלעוו ,עװַאק יד
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 גנַאל ןהעטש רעכָא .רעסַאװ ן'טימ גנורהיראב ןיא םינ ןיוש טמוק
 .עשירפ ןעמענ ןעמ ףרַאד טייצלָאמ ןעדעי ייב .טינ ךיוא יז ןַאק

 סעדעי ןיילַא יז טלָאמוצ ןעמ ןעוו ןעמ טגירק עווַאק עטסעב יד |
 עלעברָאט ןייר א ןיא ןײרַא יז טגעל ןוא ןיד ץנַאג יז טכַאמ .לָאמ
 ןהעטש טזָאל ןוא וצ .טקעד .רעסַאװ עגיכָאק ןָא רהיא ףיוא טסיג ןוא
 .םאלפ םעד גידנעהערדסיוא

 א ןיא עװַאק ענעלָאמוצ יד רעהירפ ןעציהרעד ןעזיוצנארפ יד |
 .רעסַאװ ןעסייה ןיא ןיירא יז ייז ןעמיש ןַאד ןוא ןַאפ-יירפ

 ןיירא ןעמ טגעל ןעטרָאס עגיליב ןיא לייוו ,עֹווַאק עטוג טפיוק
 א טּפאכ רהיא זא ,טניימ רהיא ןוא ,עירָאקיצ ,ךעלבעבכ עטבראפעג
 .ךַאז עטשניוועג ןייק טינ ךיוא זיא ךעלבעב יד ןופ בראפ יד וליפא .האיצמ

 לעקיניישט סָאד טציהרעד -- .רעקַאמשענ טרעוו ייט יד
 ףיורא טסיג ןַאד ןוא ייט ענעקורט יד ןיירא טגעל ןוא (לעּפעט-יײט)
 .רעקַאמשעג ןופרעד טרעוו יז .רעסַאװ עגידוז סָאד

 וָא ק ַא ק י-
 זָאקַאק לעפעליסע 2 ךלימ טרָאװק 1
 .ץלַאז ,םעט םוצ רעקוצ | רעסַאװ זַאלג 46

 ןוא רעסַאװ ן'טימ ,רעקוצ םעניורב ן'טימ וָאקָאק יד םיוא טשימ
 ןיא ךלימ יד ּפָא טהירב .ףיוא סע טכָאק ןוא ,ץלַאז עקניסיב ַא טימ

 .סיוא טוג טשימ ןוא וָאקָאק עסייה יד ןײרַא טיג ןוא רעליַאב-לבָאד ַא

 סָאװ ,רעגָאלש-רעייא ןַא טימ ךרוד טגָאלש .טונימ ףניפ ַא טכַאק

 -עג רָאקָאק יד טכַאמ ןוא טפול ןיירא טגָאלש סָאד .לעדער ַא טָאה ||
 .היר םעד טרעסעבראפ אלינעוו ןעּפָארט ַא רעדָא ,גנירמיצ .רעקַאמש

  רַאלָאקַאשט
 ךלימ -ץועלג 4 דַאלָאקָאשט רערעמיב ןעצנוא 2 ה

 .םעט סיצ רעקוצ רעסַאװ םסייח לעפעל-סע 3

 רעסַאװ לעסיב םעד ןיא דַאלָאקָאשמ םענעטינשוצ םעד טזָאלוצ = |

 טזָאל .רעליָאב-לבָאד ןיא ךלימ רעסייח רעד ןיא ןיירא סָאד טינ ןוא

 דוצ ןוא רעקוצ םעד ןיירא טוט ,לרעייפ ןיילק ַא ףיוא עלייוו א ןעכָאק

 .רעגָאלש-רעייא ןַא טימ קנארטעג םעד טּפַאלק

 (לענַאמ- לנַאג) גנאנ-ננע |

 .סינ עטקַאהוצ ,רעקוצ ,ץלַאז ,טפַאז-טכורפ .פעל-סע 9 ,ךלימ זָאלג 1 ,ייא 1

 עצנאג סָאד רעדָא ,רעדנוזאב ייא ןופ לעפסייוו סָאד רעדָא טּפאלקוצ
 סָאד טשימ ;טפַאזטכורפ יד ןוא ץלאז ,רעקוצ וצ טינ ,ןעמאזוצ ייא

 .סינ טימ ןעביוא ןופ טישַאב ,ךלימ רעטלַאקיזייא רעד ןיא ןיירא

 ע דנע


